










শ্রীছূর্গাপরসাদ বিশ্ব স-প্রধীত। 
ঢাকা, ভাওয়াল-ধিতপুর | 

ঢাক? জন্ুকোর্টের টেম্নলেটাঁর 
শীধুর্ত খাঁরুকা লী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ও 

অন্যাস্ধ গ্কতিপয় বান্ধব জনের যত 
ও উদ্লাহে ঢাকা।-বাঙ্ষণ কিতা! 

ভ্রীব্রীহবি পংক্ষীর্ভন 
স্ন্প্রধায় কর্তৃক 

প্লাকশিত | শা... এব 
রা 4. ৫ আ্যপরিহইিও 

টানি লা শপ লিপ ৫ পা" ও তা ১১* সা 
রা 58 ৯ টা 

4 ৬ 

২েণ সং রে 
ঢাক! 

স..কনিকীতী রর 
আদর্শ-প্রেসে । 

ভীপেক আবছুলগণি দ্বারা মুদ্রিত ! 

১৩৮০৬ | 

সান 

% ৮৪47৮ মুখা ।* জারিকীন। । 





উৎসর্গ। 

ক্রীড়াপক্ত অবোধ শিশুর ধুলি-বিরচিত ট্েব্য- 
জাত অস্তের নিকট অবহেলার সামগ্রী হইলেও, 
সন্তানের আবদার রক্ষার্থ পুপ্রবুসল পিতা তাহা 
গ্রহণ না করিয়া পারেন না। কেঘল দেই 
ভরসাতেই আজ এই ক্ষুদ্র সংকীর্ভন বহিখান 
তোমার সম্মুখে রাখিয়া! মুখ চাহিয়। প্লহিলাঁম ; 

দেও যেন বালকের কীদিতে না হয়। 

তোমার দয়ার ভিখারী 

ছুর্গাপ্রলাদ। 
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অশুদ্ধ । 

নয়ম 

বলে 

আমার. 

করে 

গোলক 

লবনী 

গোলকে থেকে 

টিনিতে 

ভূলত 

বাকী 

দেখ! 

পাবিনে 

বালু 
করে 

সাতার 

এন্নি 

ৰ্প 

গোঁগীকায় 

শুদ্ধ। 

নয়ন। 

ব'লে। 

আমায়। 

ক+রে। 

গোলোক । 

পন্নি। 1 

(গোলোকে থেকে) 

চিন্তে | 

ভুল্ত। 

বাকি। 

দেখ।। 

পাবিনে। 

বালু । 

ক/রে। 

সাতার। 

এম্নি। 

ঝাঁপ। 

গোঁপিকায়। 
»শীপপপপাশপািপপেপীপীশ পাশ

াপাশি ও শপ 

৮ * পাঠক ও পাঠিকাগণ! শুদ্ধিপত্র দৃষ্টে অশুদ্ধ স্থলগুলি সর্বাগ্রে 
শোধন করিয়া লইবেন। 
+ যে যে স্থলে প্ধৃনী* আছে সর্বত্রই *ধুনি* হইবে। 
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(৫5০ (চিতা-পার হা ্ 

মিক মং দততলভংং 
২শ্রেশী সং সসপপপপপীইপ পল 8 

কী ৫১৯৯২ কলিকাতা ওল 

পথম তরঙ্গ । 

নাম-সংকীর্ভন। 

১ 

এস হে, ওছে শটীর ধন প্রাণ, লংকীর্ভনের শিরোমণি 

সবদীপের চাদ । 

৯। তোমার শ্রীরাধিকার দোহাই লাগে ছে, কর এ 
আদরে অধিষ্ঠঠন; দয়াময় দয়াময় দগাময় হে, তুমি দয়ালের 

শিরোমণি এসছে ১ গৃহ পরিজন, করি বিসর্জন, গোরা কারঞ” 
ধারী; প্রেমে চল চল, প্রেমে টলমল, নিয়! বিভোর 'কুন্কি 

র”লে), দয়াময় দয়ামুদ্ দয়ামগ হে, ক্রু এ আলগে 

অধিঠান। 

২। কেথ। নিত্ানন্দ নিত্যানন্দ ময়) কর প্রেমালন্দে 

অুধাদান ; দঘাময় দয়াময় দয়াময় হে, তুমি ধয়াবোর শিরোমণি 
এসছে ॥ (দারুণ) মাধার প্রন্থারে। রুধির নহে ঘারে তবু 

তারে দর] কৃষ্পি॥ তুমি দিয়ে হরিনাম, দিলে হুরধাম, আমিষ 
ভালিয়ে ফিন্রি ( ভব দরীর জলে)) দগামম দয়াময় দয়/ময় ছে, 
কর তেমানলে সুধাদান। 



২ নাম সংকীর্তন | 

উপজ। 

এম মংকীর্তনের শিরোমণি গউরহরি। একবার এস, এস 

গউর, সোমার ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে ছে, এস ভক্খগণ সঙ্গে নিয়ে 

গটর হরি । ইত্যাদি ইতাি। 

্ 

এসছে গৌরাঙ্গ আমার,জীবনের জীবন! ভাইরে তুই যে আমার 
কালিয়াসোণা, আছে কি না আছে স্মরণ ( গৌরাঙ্গ আমার )। 

১1 নাই সে সাধের মোহন চূড়া (আমার কালিয়া! সোণা), 

নাই সে বাশী শুঞ্জ ছড়া, নাই গীত বসন; দেখি এলায়েছ কেশ, 

ধরিয়েছ বেশ, হরিতে জগত মন; কয়দিন থাকবি ঢাক।, 

মামা ফেলে একা (তোরে নাদেখে প্রাণ যায়না রাখা ), 

তোরে কেমন কেমন যারে দেখা, ধরা দেক্স বাক! নয়ন। 

২। তোর মত ভাই দয়াল কে আর, (হরি) নাম 

বিলা”তে লয়েছ ভার, তারণ কারণ; সবে দিয়ে হরিনাম, নিবে 

মোক্ষধাখ, না থাকিবে একজন, এবার রোগ বুঝি ল 

নাম লইয়ে, (ভাই তোর আপন আুখে ডালি দিয়ে), ১১, 

সনে ভাই নেচে গেরে, করে যাইবে দিন ঘাপন। 

৩। আমায় এত ভালবেদে, সেধে দেখা দিলে এসে, হয় 

রতন; ভাইরে এত দিনের পরে, পেয়েছি আজ তোরে, রাখিতে 

না দেখি স্থান; আয়রে কোলে করি, টাদ বদন হেরি, (তোমার 

বিধু মুখে বল হরি), ভাই তোর ভক্তগণ সঙ্গে করি, শুনারে 

নাম দ'কীর্ডন (& নাম তোর মুখে ভাই মিঠা লাগেবে )। 



নাম মংকীর্তন। ৩ 
৩ ৃ 

নমো নারারণ, দীন পরায়, নবীন মুরতি ভাতিরে। 
কিবা রামরূপ দল, গ্লোপাল ত্রিতঙ্গ, একাঙ্গ গৌরাঙ্গহরি রে। 

১। কিব1 নৰ ছুর্বাদল, শ্তামল কোমল, ধুল কমল করে; 

কিবা শোভে শরধন্তু, গ্রেষময় তন, ভীত জন ভয় হারী রে। 

২। কিবা নিকুপ্ত বিহারী, মুকুন্দ মুরারি, বাঁশরী, অবর 
করে, বশী রাধা নামে সাধা, রাধ। প্রেমে বাধ!, কাঁদা স্বরে রাখ! 

বাজেরে। ৃ 

৩। কিবা কষিত হেমাঙ্গ, ভূষিত গৌরাঙ্গঃ পাঁচনী করম 

সাজে; কেঁদে বলে হরি হরি, যারে তারে ধরি, হরি প্রেষে 

হরি মাতিরে। 

৪। যদি দেখিবে এ বর্গ, করি খেলা সাঙ্গ, কুসঙ্গ কুরঙ্ 

ছাড়ি; কেন চলনা মন ধেয়ে, কাঙ্গালেরে লয়ে, বিপদে শ্রীপদ্ 

ভাবিরে। 

৪ 
ভাই তুই চুপ থাক মাধা,গুন্তে দে, নিতাই কিবা বলতেছে। 
কেন হরি ব'লে, বাহু তুলে, ছুভাই মিলে নাচতেছে। (ছুভাই 

নয়ম জলে ভানতেছে)।. 

১। ছুভাই গউর আর নিতাই, ডাকে আক জগাই মাঁধাই, 
তোদের জন্ত এই হরি নাম এনেছিরে ভাই ; নামে হয় কি ন1 
হয় প্রেমের উদয়, একবার লয়ে দেখ, এঁ নাম কোন মতে 
একবার লন্কে দেখ, এ নাম ষেমন তেমন করে একবার লয়ে 



৪ নাম-সংকীর্ভন। 

দেখ; কথা মিছে নয় মিছে নয়, সিভাই যা যা! বলে জা মিছে নগ্ন 

ভাই মিছে নয়রে ;-- 
নিতি নিতি এই হরি নাম নিতাই যাঁয়,রে গেয়ে, আগত 

মদ খেয়ে আমোদে থাকি শুনিনে মন দিয়ে ॥ 

আজ. কেনরে সেই হরিনাম লাগে এত ভাল, আগে কে 
জানে ভাই হরিনাঁমে এত মধু ছিল। | 

মোদের কাঁণ ফাটিত, প্রাণ কপিত যে মৃদলের বোলে) 
আজ কেন তার তালে ভালে প্রাণে বুধ ঢালে। 

মন্দের নেশা! ছেড়ে যায় ভাই.দও ছুচার পরে, হরিলাঁষের 

ণেশাক্স পাগল করে ধরে একবার যারে। 

কিগ্ুণ আঁছেরে, হবিনামে জানি কিগুণ আছেরে। আমাক 

কেমন কেমন করতেছে। 

২। যেমন আমরা ছুটীভাই, তেমন গউর আর নিতাই, 
গোরা জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে, (তার) নিত্য দেখা পাই, তারে 
এমন দেখা আর দেখি নাই, ধেমন আজ দেখি ভাই) গোর 

মানুষ নয়রে আজ দেখি ভাই। / 
পাষণ্ড তরাতে পারে, মানুষের তে! কন্ম নয়রে। 

গোর] মানুষ নম্ম মান্ুব নয়। 

দেখি নিতি নিতি খেলে বেড়ে এক পাড়াতে থাকি, তারে 
তুচ্ছ ভাবে নিমে বলে নিতি নিতি ডাকি। 

আগে শিশু. ব'লে হেলা ক'য়ে গণি নাই যাহারে, আধ কেন 

ভাই মনে লন্ম তার পায়ে থাকি পড়ে । 

তোঁর যদি ভাই মনে লয় তুই ফিরে যারে ঘরে, খের! দেব 
সঙ্কে আমি যাব কপ্সি পরে। 
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ঘরে যাবন1 যাবনা, তার সঙ্গে যাব, মেগে খাব যাঁবন। 

যাবনা, আমার সেই দিকে মল টানতেছে। 

৩1 গুনে কেঁদে কয় মাধাই, তুইতো পেকে গেলি ভাট, 
ঠাকুর আমার করবেন দয়া, (আমার ) এমন ভাগা নাই; আত 

মাইব খেয়ে কি গউর নিতা্ট, দয়। করবেরে ভাই; আমাৰ 

গতি নাই গতি নাই, যাহ কোথ। ভহ। শুনে নিতাই বলে, 

মাধা ভয় মাই ভষ লাই [নিতাই বলে, আমার গউর তোরে 

করবেন দয়া নিতাই বলে; মাধ মারিলি করিলি ভাপ, তবু 

একবার হরিবল। তখন মাধ ভাবে, না ধাচিতে ঠাকুর আমার 

এন দয়! করে, আমি কি মাটি'খেয়েছি ভাই তার গায়ে বাধা 

মেরে । মাধা আনন্দে বিষ্োর হুয়ে ঢালে পড়ে গায়) শা 

পমাবিপা নিতাই কোলে করে তার । মাধা কোলে আয় কোলে 

আব, আমাব পরাণ জুড়।ণ মাধা কোলে আয় কোণে আর | 

দেখে গউর বলে একবার মাধা আয়বে আমার কোলে; ণেমুন 

শিগাইকে জুঁড়ালি আমায় জুড়া হবি খালে। মাধ। হরি বল হার 

বল। আমিচাইনে রে গোলোকে খন, আর কিছু নাচাইঃ 
এমন হবি নামের ভক্ত য'€দ কোলে আনি পাই। মাধ। হর 

খল হরি বল, আমার পরাণ জুঁড়াণি মাধ হবি বল হার বল। 

দেখে জগ্জা বলে, মাধা জনম পেয়েছ হাল কেলাগে ভোর বাছে। 

(আম্দ) গোপোক বিহাত্ীী তোরে কোলে করে মাচে। 

আনন্দে নাচেরে, গউদ্ন ন।চে নিতাই নাচে, আনছে 

নাচেরে। জগ! মধ দুভাই নাচে, আনন্দে নাচেরে 

ইঠাদি ইত্যাদি। হরিনামে জগৎ তেুতছে। 
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৫ 

ওভাই নিতাইরে, আর কতদূর আছে মধুর বন্দাবল। 

ওভাই নিতাই নিতাইরে, আর কবে গায়, লাগুষে ব্রজের 

সমীরণ। 

আমায় নিয়ে চল, নিয়ে চল; আমার কেবা কোথা 

আছেরে বল, (নিয়ে চল নিয়ে চল) । কোথা মা বশোদা 

আছেরে বল, কোথা দাম বন্গুদাম মধুমঙ্গল, কোথা বৃন্দাবনের 

ধেনু সকল, কোথা বংশী বটের ছায়! গীতল, কোথা! রাধাকুখডের 

শীতল জল, কোথ। অষ্ট সখী আছেরে বল, কোথা রাই কিশোরী 

ফোণার কমল। | 

এসব ন দেখে প্রাণ হল বিকল, ঝোরে আমার ছুনস্রন। 

ওভাই কৈনে আমার, প্রেমহেম হার, হৃদর বাসিনী রাই । 

আমি যার লাগিয়ে গোলক তাজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে মা 

ডাকিলেম যশোদায়। 

আমি যার লাগিয়ে, নন্দরাজ্জের বাঁধা, মাথে নিয়ে সদা। 

বহিয়্ে বেড়াতেম ভাই । 

আঁমি যার লাগিয়ে, হীনভাবে থাকি, মাঠে ধেনু রাখি, 

রাখালের উচ্ছিষ্ট খাই। ্ 

আমি যার লাগিয়ে, গাঁয়ে ছাই ম।খিকে, ভ্রজে ভোলা মে 

শ্বর সাজিয়ে ছিলেম, (কত রাধানামে শিক্ষ। বাঁজাইলেম ), যার 

ক্ষরণার আশে, রমণীর বেশে, চরণে শরধ নিলেম।” তারে 

হারাইলেম, আমি খুঁজে খুঁজে কই যে এলেম, অমি বার 

লাগিয়ে ক্রি নিলেম কর1ও তারে দরশন। র 



মাম-সং কীর্তন1 1 ৭ 

বিন কাননে বসি, (বিজন কাননে )। আমি রাই ঝ»লে 
বাঁজাতেম ব্মশী। 

সে বাশী শুনে, বড় আকুল প্রাণে, (আধার রাধা নামের 

সাধ বাশী), হয়ে উন্মাদিনী কমলিনী আমায় দেখ দিত আসি। 

কারে মানত না রাই, কারে গণত না রাই, সেতো কারে! 

কথ। শুনত না! ভাই, ছিলন! তার নিশি দিশি। | 

কৃথ। মনে যে পইল রে ( প্রেমময়ী রাধার কথ!) (আ মার 

পূর্ব অন্থরাগের কথা )। 

অবশ হইল তনু চলিতে না পারি, আমায় ধরাধরি কারে 

নিয়ে চল ব্রঙপুরী। 

জানি নটবর রূপ রাধা বড় ভাপবাসে, আঙ্গ, তাহার সহি 

দেখা করিব সেই বেশে। | 

আমার কপ্সি ঝোলা দওড কড়া নিয়ে য। খুপিয়ে, একবার 

ধরা চুড়। বাশী দিয়ে দে আমায় সাজয়ে। 

গিয়ে বুন্দাবনের গলি গণি খু'ঁজিব তাহারে, দেখিব মামাকে 

দয়! করে কিনা করে। 

গিয়ে ক্ষদশ্ তলায়ে থাকি বাজাইব বাঁশী, দেখিব কেমনে 

থরে থাকে রাই রূপসী । . 

অভিমানে যদি দেখা ন। দিবে আমায়, দেখিব কোন পথে 
রাধা জল ভরিতে যায়। 

যমুনার পথে গিয়ে থ[কিবন্ুকাষে, রাধার চরণ লই মাথে 

ক্লনী নাসায়ে। 

তবে কেন রাধা আমায় না করিবে দয়া, আমি জালি এত 
কঠিন নহে রাধার হিয়া। 
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রাধার পরাণ যদি কঠিন.হইবে, 

কেন ছিদ্র কুপ্তে (রি এনে আমাকে ঝাচাবে। 

রাধার পগাঁণ যদি কঠিন হইবে, 

মান করিয়ে নুকাইয়ে কেন দে কাদিবে। 

রাধার পরাণ যদি কঠিন হইবে, 

(আমার) বিন। আবাহনে ক্ষেন প্রভাসে যাইবে । 

ঘে কাদে আম।র গাগি আমি চাই তাহারে, তাহারে ভরিয়ে, 

রাখি পর।ণ মাঝারে । 

আমার মন মানে না, প্রাণ মানে না, বিনে রাধা নামের 

উপাসনা চাইনে আম অন্থথন। 

চালান বনপা এই 

৬ 

তুষ্ট কি দেখিতে ঘাঁবি ভাই ( এত দিনের পরে ), 

বৃন্দাবনের আছে কি নিমাই। 

তোমার ভ্রজের কথা কি স্তুধাও আর নিমাই, কথ! 

বলতে প্রাণে ব্যথা পাই (সে দারূণ কথা )। 

১। বৃন্দারণা করিয়ে শুন্য, নদিয়া ধন্য. করিলি ভাই, 

(সাধের ) নিকুঞ্জ কানন, হয়েছে কানন, বন পশুগণ 

বিচরে সদাই ; ( দার ) কদম্ তরুর মুলে নিমাই, কত 

ভুজঙ্গ নিয়াছে ঠাই। | | 

২ ( আরতো ) তমালে তমাঁলে, পাখা ভুলে 

তুলে, মধুর মযুরী নাঁচেনা ভাই, ভ্রগর কালিয়ে, গিয়েছে 
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পালিয়ে, পিক বধু মুখে কুছুধ্বনী: নাই ; যত তরু লতা 
শুকায়ে গিছে নিমাই, বনফুলে আর সে মধু নাই। 
৩। তোমার লাগিয়ে কীাদিয়ে কাদিয়ে ম'রেছে 

ধবলী কবলী গাই, যশোমতী মাই, প্রেমময়ী রাই, স্থব- 

লি সখ! প্রাণে বেঁচে নাই, .নাই সে ললিতা বিশাখ! 

সখী নিমাই, আরতো! যমুনার সে ধারা নাই। 

৪1 কি হবে কীদিলে, রারা রা রা ঝলে, ধুলায়ে 
লুটিলে কি হইবে ভাই, এ বেশে তোমারে, দেখে দয়! 
করে, হেন কোন জন বুজধামে নাই; তবে কি সাধে 

তোর সাধ হয়েছে নিমাই; হবি নব নাগর কানাই 
৫। (এখন) কোথা পাবে ধরা, কোথা পাবে 

চূড়া, বাশের বাঁশরী কোথা পাবে ভাই, প্রেম উপহার 

বন ফুল হার, ভাল বেসে তোরে কে দিবে নিমাই; 

তুই কেমন ছিলি কেমন হলি নিমাই, কেন হরি বল্্তে 

'বধল রাই (প্রেমে বিভোর হয়ে )। 

৬। যদি প্রেমধার শোধিতে রাধার, ঝুলি কাথা সার 

করেছ ভাই ; তবে হরি নাম, গাও অবিরাম, যে নামে 

আরামে ছিল তব রাই; যেনাম আনন্দে আনন্দময়ী 

ভাবে গোলকে থেকে), একবার সেই হরি নাম বল ভাই। 
| ঝুমর। 

একবার হরি হরি বল বলরে লেই হুরি নাম। যে নাষ 

কাই কিশৌরীর জপের মালারে), (য়ে নাম ধরব শিশুর জপের 
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মালারে ), (যেনাম প্রহনাদ শিশুর জপের আালারে ), (থে 

নাম ভঘসিন্ধু পারের ভেলারে)। একবার সেই হরি নাম 

বল ভাই। 
নিযে কির 

৭ 

(কেরে তুই কি) আমার কানাইয়৷ নাকিরে। 
তোনে খুঁজে খু'জে ত্রজে গেলেম ভাই, দেখি সেখানে তুই 

নাই; শুনলেম এখানে তুই আছিস কানাই, নিমাই হয়ে শচীর 

ঘরে। 

আছি অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি ভাই, আর তো দেখা শুন! 

নাই, একবার মুখ তুলে দেখ চোশ্ব কানাই, নিতাইকে কি 

মনে পড়ে । 

১। (দেখি) ব্রজের ভাব তোর কিছু নাই কানাই, কেবল 

আখি দেখে আজ তোমাকে চিনেছিরে ভাই; ছিল আগের 

চিনা তাই যায় ছিনা, (তোরে) নইলে কে চিনিতে পারে। 

২। ব্রর্ধে ছিল কাপরং তোমার, ছিল সোণার মতন হলুদ 

বরণ রংটী শ্রীপাধার; আলি রাই রূপে গা ঢেকে এবার, প্রেম- 

ধার শোধিবারে। 

৩। ছিল ব্রজের ভূষণ ধর! চড়া ভাঁই, দিত মনের সাধে 

ম! যশোদা সাঙ্ায়ে কানাই; দেখি নদে এসে নবীন বেশে, 

গ্রেষরনে ভান ফিবে। 

৪1 (তোমার) ব্রজের-থেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, সদ! 

গোঠে মাঠে যমুনা তটে দেখতে কিশোরী, দেখি নম্র খেল! 

গড়াগড়ি, কর ভাই ধুলায় পড়ে। 
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(তোমার) ব্রজের খেলা ছিল বাঁণীর তান, গুঃনে 

যমুনার জল বইত উললান, ভূলত গোপীর প্রাণ দেখি 'ন'দের 
গেল হবি নাম গান, বাঁছ তুলে নাচরে। 

৬। ছিল ব্রজের সখ। শ্রীদ্াম সুবল ভাই, দেখি এখানে 

তোর খেলার দোসর সখার অভাব নাই; তোমার সঙ্গে এ সব 

কে সবরে ভাই, হুজি বলতে কীদেরে। 

| উপজ। 

বুঝি অনুভবে, ভাইরে এ সব তোমার ভক্ত হছবে। নইলে 

হরি বপিতে কেন কাদিবে। 

বুঝি অনুভবে, ভাইরে এত দিনে আমার সাধ মিটিবে। 

নইলে তোর সনে কেন দেখা হবে। | 
, ; যখন ব্রজে ছিলি, বনমালী, ধেনু রাখিলি বনে, এখন নাম 

িলাইতে সাথে সাথে আমায় কি নিবিনে। 
( ওভাই বনমালী, তুই না কতই ভাল বাসিঘ্াছিলি) যখন 

ব্রজে ছিলি, থাওয়াইলি, কতই মিঠা! ফল, (আমি না খেলে 

তুমি না খেতে ) (এনে আগে আমার মুখে দিতে রা এখন 

নামের সথধা তুই কি এক খাবিরে কেবল। 

আমি তোখার তরে, কণ্সি পরে এসেছি এতদুরে, যদি 

পেয়েছি তোরে কাজ কি ভাইরে, ডোর কৌপিন আর প”বে। 

(আমার সাধ মিটিল, যর্দি তোর মনে ভাই দেখাহ'ল)। 

আমার দও কড়া, করিয়ে গুড়, ভাদা?য়ে দরিয়া, এখন হঙরি 
বলে, বাহু তৃ'লে ফিরব নদিক্লায়। 

(আমি এই-করিব, হরি নামের গৌবুব বাড়াইব) জমি 
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ফেছে ফেছে, তোমার কাছে পাপী আনব ধরে? ভুমি নামটা 

দিয়ে কোলে নিষ্ষে পার করিও তারে। : . 

তোমার নামের ছোড়ে, জগৎ তরে, খেলিবে ৫প্রষের ঢেউ; 

যত পাশী তাগী ভাপিয়ে যাবে বাকী রধে না কেউ। 

(তুমি এই করিবে, ভাইরে ভাপ মন্দ না বাছিবে )। 

তুমি ভক্তাভক্ত, পাপাসন্ত, করবেন! বিচার (হরি নামটা 

দিতে), দেখি শমন রানার, কত দিন আর, থাকে অধিকার । 

(যদি তা না হবে, তোমায় দয়াল ব'লে কে ডাকিবে)। 

নামে অনুরক্ত, হরি ভক্ত, তরিবে আপান জোড়ে (তোমার 

পৌরষ কি ভার, সেযে ভক্তি জোড়ে তরিয়ে যায়); যেবা 

পাষগডেরে, দয়া করে, দয়াল বলি তারে। 

(যদি আপি নিমাই, কলির জীব তরা”তে নদিঘ্ায় ভাই)। 

তবে চল দেখি ভাই, খুঁজিয়ে বেড়াই, কোন খানে কে থাকে, 

(হরি নাম ধিরোধী প্রেম বিবাদী) একবার দেখা পেলে, নিবি 

কোলে, ডাকে বা না ডাকে । 

জীবের দশ! দেখিয়ে, বড় ব্যস ছিলেম তোর লাগিয়ে, 

তাইতে খুঁজে খুঁজে ব্রজে গেলাম ভাই, দেখি সেখানে তুই নাই, 

শুনুপেম এখানে ডুই আছিম কানাই, নিমই হয়ে শচীর ঘরে। 

৮ 

গোরা ন্ব্ধীপের মাঝে করেরে, সুখে গ্রেমের মহোৎসব | 

কেবল বল. হরি বল, বল হরি বল, উঠ'ল মুধুর রব। 

( নদিষার মাঝে) ..? 
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. শোক হেলিতে হলিতে, দোলিতে দ্োলিতে বলিতে বলিতে 

যায়, (হুরিবল হরি বলরে সবে )) নিতাই বাছিয়ে বাছিদ্ে 

পাতকী ভাকিয়ে, ধাচিয়ে প্রেম বিলার । 

নিতাই আপনি হলেন প্রেমের ভাগারী, জীবের দশা 

দেখিয়ে, সঙ্গে হরিদাস তার হয় সহকারী । 

নিতাই কলসে কলসে, দ্রেশে বিদেশে, ঢালিতে ঢাঁলিতে যায়, 

( গউর প্রেম ম্থধারম ), প্রেমের পিপান্ু ফারা, আসিয়ে তারা, 

ডুবিয়ে ডুবিষ্বে খার $ প্রেমে দেশ ছাইল, গ্রাম ছাইল, (বাকি 
বলনা বলনা ), বড় ভাগ্যে গোরা আসিয়েছিল, সঙ্গে কজন 

জুটা'য়ে নিল; (জীবের কপাল ভাল, কপাল ভাল); জোড় 

করিয়ে খাওয়ায়ে দিল তারা (গউর প্রেম সুধারস ), (খেতে 

চাও বানাচাও কেতা জানে); প্রেম যশই বিলায় ততই 

বাড়েরে, সেরদ কে কত থায়, কেবল কপাল দোষে এই 

কাঙাল নাহি পান্ব। 

প্রেমের পার ভাঙ্গিয়ে, ঢেউ আনিয়ে, ভাঁদাইল সব। 

৯ 

হাঁয় কি দেখি, এই কি সেই স্থাখ নিবাস. আমার প্রা 
পাথা, কমল আধি, এই দেশে ন। করত বাস। 

১। এই কি সেই কুঞ্জ কানন, এই কি গিরিগোবর্ধন, এই 
কি আমার প্রাথ নাথের সাধের বুন্দাবল ; হায়রে এই দেশে না 
মলয় পদ্ন, বইত সুখে রারষাদ (নাখের গুরশ পেতে)।, 
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২। এই কি গোচারখের মাঠ, এই কি ধমুনার দেই খাট, 

এই ঘাটে না লাথের আমার মিল্ত' প্রেমেন্স হাট ) ধসে এই 
কদন্ব মূলে বাশী বাজা'ত কি নিবাস (জয় রাধে জয়" 

রাধে বলি)। 

৩। আমার প্রাণে যারে চায়, সেতো ছিল গো ছেথাক়, 

এমন দেব ভোগের প্রিক্নধন কি যেজন সেজন পায়; বুঝি তাই 

তেবে স্ুকাল কোথায়, মনে রইল মনের আশ (আমার এম্নি 

কপাল )( দেখ! পেলেম না তার )। | 

৪1 এ দীন সেদিন কি পাবে, যে দিন রুষ্খ লাভ হবে, 

মধুর কৃষ্খ কথ! গুনে কবে আধি ঝুরিবে; ঝলে হরে ক্ষ 

হরে কৃ পূরাইব অতিলাষ (মে দিন কবে হবে)" 

১৩ 

সাধের নিশি বুঝি যাক্স, হায় হায় হাক, দীপ শিখা কেন 

হুসতেছে মলিন ; আকাশের গার, প্র দেখ। যাক, গ্রভাতিম 

তার করে বিম্ ঝিম্। | 
১1 ওগে। কুমুদিনী, মধুর হাসিনী, তুমি নাকি বড় পতি 

সোহাগিনী, তোমার মতন এমন কেগো অবোধিনী, পাযাণী 

রমনী মাঝে ; হাসিতে হাসিতে বিদাঘ গ্রিলে টাদে, জানন! যে 

পাছে, জ্বলিবে বিষ!দে, ভাল যদি ৮19 রাখ তারে সেধে, নইলে 

রেদেকেদে যাবে লে! তোর দিন ও 

২ টাদের সাথে আমার নাথে হারইব, তাইনে মিনতি 

করি. এত তব, ভুমি সুখে রবে আমি জে রব, রাখিতে গারিলে 
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তারে) 7. আমার নাথের পদ নথে পড়ে, তোর চাদের মত কত 

চীদ ঝোরে। ( আমার.) নাথের দোহাই, দিকে ফিরাও গিঙ্ে 
তারে, পায়ের নর হয়ে ফেন এত মে. কঠিন। 

৩। কৈ টক আমার কৈ গউর মণি, এই ছিল কৈ.গেলগে! 

এখনি, কৈ কৈ মাগে! জাগ শচীরাণী, ইকিগো ডাকাতি'হ”্লঃ 

লাগানিশি যারে বুকের মাঝে রেখে, সুখের শরনে ছিলেন 

অনে[ন্খে, ঘুমের ঘোরে আমায় একাকিনী রেখে, কোথ! 
গেল গে! সে হয়ে উদাসীন । | 

৪। কতই না আদরে সাপাইলেম তারে, কতই না আদরে 

নাজাল সে মোরে, কতই ন। আদরে হানিয়ে অধরে, তোষিন 

মধুর ভাষে; হেন স্থকোমল অন্তর খাহার, পরছঃখে যার বহে 

'ক্শ্রুধার, যে জন এহেন গ্রেমের আধার, (হায় সে) কপাল 

গুশে আমার হ'ল কি কঠিন। 
৫) টিক কৈ নাথ কৈ সেভালবাস!, কৈ তুমি কৈ সে 

মধুর সম্তাষা, প্রাণের পিপানা অন্তরের আশ), দলিয়ে চলিয়ে 

গেলেও ছুঃখিনীরে যদি দেখা নাহি দিবে, এ মুখ কাহারে দেখান 

ন! তবে, গিয়েছ যে ভাবে, যাইব সে ভাবে, পথে পথে কেদে 

কাটাইৰ দিন (তোমা দেশে দেশে খুজে )। 

৬) :ভবনের নুখ গিয়েছে লহয়ে, কতই কথ] নাথ 

উঠে উৎলিয়ে, (তোমার) সুচিকণ কেশে স্গদ্ধি মাখিকে, 

'অনন্দে ভাঁসিতেষ কত) দে মাথা মুড়া/য়ে সাজিবে সন্ন্যাসী, 

এছুঃখ কেমনে সবে তামার দ্বাসী, স্থুবেশেতে আমি ঘরে 
রব বনি, এক ভুমি বেড়াইবে পরিয়ে কৌপীন (নাথ ইহা 
কি সম্ভবে )। 
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উপজ । | 

আমায় মঙ্িনী করিয়ে লও হে'নাথ। | 

আর কার নিয়ে করি ঘর, তুমি হয়ে দেশাস্তর, অবসর 

করিলে আমাফ্ ; পতি হ'লে পরবানী, যে সুখে তার থাকে দাদী, 

সে বিনে তা অন্তে বুঝা দায়] ' 

তপ জপব্রতজ্ঞান, পতি ন্বর্থ পতি ধ্যান, রমণীর নাছি 
আর সাধন) গয়! গজ বৃন্দাবন, কোটি তীর্থ দরশন, একমাত্র 

পির চরণ। 

সেচরণ ভজিবার, গৃহে থে'কে অধিকার, বদি নাঁ ঘটিল 
ভাগ্যে নাথ; যেখানে সে পদ পাব, সেখানে ছুটিয়ে যাব, গছ 
সেবর হবে দিনপাভ। 

মুড়া"য়ে মাথার কেশ, সামিব যোগিনী বেশ, পরিব গেরিক 

জীর্ণ বাস, স্বর্গ মুখ মানি মনে, করিতে তোমার মনে, অনশনে 

তরুতলে বাস। 

যেখ।নে সেখানে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে দাদী রবে, পথরেশ 

করিতে মোচন ; নিদাথে তাপের কালে, বদাইয়ে তরুতলে, 

অঞ্চলেতে করিব ব্যজন। 

অনল জাপিয়ে শীতে, আরামে বাখিৰ ভাতে, বুক পেন 

করাব শয়ন বরিষার বারিধার, তপনের তাপ আর, পদ্মপঞ্রে 

করিব বারণ । | 

হরিনাম বিলাবে ভুমি, করঞ্ক বহিব আমি, স্বামী (সবার 

করিব যোগার (ভিক মে'গে মেগে)). তোমার দেহ রঙ্গ! 
হবে ভান, নতুবা ফেমনে হায়) (নাম) দেশে দেশে করিখে 

গ্রচার। 
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' আর এক গরয়োজন, গুন তবে প্রাণধন, নিব্রেন করি রা 
পায়। তুমি তো! পুরুষ জাতি, করিবে গে গতি, নারী 

জাতির কি হবে উপায়। 

(জানি) পর নারী দেখিবার, বাসন। নাহি তোম।র, দাসী 

দিয়ে সাধিবে সে কাম? বাহিরে মাতাবে তুমি, অন্দরে যাইন 

আম, নরনারী নিবে হরিনাম। 

তোমার উদ্দেপ্ত যাহা, সফল হুইবে তাহা, বাকি না! থাকিবে 

একজন, উঠৃবে অন্বরে বাহিরে রোল, হরিবল হবিবল, নাচিবে 

গইবে সর্ধজন। 

মাঝে থেকে অভাগিনী, শুনিক্কে সে হরিধবনী, পা ছখানি 

সেবিব তোমার ; হবে ইথে কিবা অপচয়, কেন নাথ কর ভয়, 

বুঝিতে হয় বেদনা আমার । 

আমায় সঙ্গিনী করিয়ে লগহে নাথ । ভবনের সুখ গিয়েছ 

লইয়ে..১.**-.*.* ইত্যাদি ৬ষ্ঠ অস্তরা।। 

১১ 

কোথ। গেলিরে, ও বাপ নদিয়ার টাদ, আয় ফিরে আয়, 

যন্গ প্রাণ যায়, যাবার বেলা আয় দেখে যাই। 

ভেঙ্গে দিলি বাসা, ঘুচে গেল আশা, তোর মায়ের দশা, 

দশম দশা, দেখে যারে নিমাই (দেখা হবেনা হবেনা, থানিক 

পরে এলে )। 

আমি প্রাণ খু'লে বাঁপ, না পাই কাদতে দুঃখে (বুঝি ক্কাদত্তে 

গেলে শাস্তি পেতেম)। ধরে মুখ চাপিক্ষে পাড়ার লোকে বুক 
কাটেরে তাই। 



১৮ নাম সংকীর্ডন | 

যেব! বন্ধ) হয়ে থাকে ঘরে, (আমি ) সুখী বপি তারেরে। 
আকঙ্গ আমি যমন ছুঃখে জলি সে কি তেমন জলেরে। 

(সেতো পুজের ব্যথা জানেন! রে)। যার মাথ। নাইসে 

মাথা ধ্যথ। জানিবে কেমনে হে। 

(সেতো আঁমার মত কাদে নারে, আমার নয়নের জল 
নিভে নারে), বরং আগে আমি ছিপেম ভাল তোরে পেয়ে 

জালে । 

আমান পুক্রশোবী বলে পাছে, লাজে নাষাই লোকের 

কাছে। আমার আর কি সাজে, দশের মাঝে, কথ! কই মুখ 

তুলেরে। 

তোরে মাথার কিরে, দিগ্লেছিল কেরে, আম্তে আমার 

কোলে। 

যদি আ+লি, ছুদিন র'লি, আমার কি দোষ গেছে পাঁলিষে 

গেলি, বুকে আগ্তণ জেলে। 

যাবে বলি, ভেলেছিপি, কেন অভাগিলী মায়ে নিযে না 

গেলি, রাখিতেম কোলে কোলে। 

হয়ে মঞ্চলের নিধি, হ'লি প্রতিবাদী, না পিপি সুখে থাঙ্কিতে। 

মনে ভেবে ছিলেম বাকি, ক'রে গেপিবা ফি, আমার 

হ্ধাতে বিষ দিপি, কিসে কি করলি, অশলি হানিলি মাপেরে। 

(হবি বলা কি যায় না। মায়ের কোলে থাকলে হবি ধল! 

কিনায় না )। 

(বাছা) এব হরি কইত, মায়ে শুনাইত, ছুঙ্গনে থাকিত 

স্থগে) বাপরে তুই হরি ধলে, মায়ে গেলি ফেলে, বজ্র 

হালিয়ে বুকে | 



. নামসং কৌর্ডন 1 7৯৯, 

: (বাপরে ) কয়াধু জননী, হরি হকি'ধবনী, শুনিত গ্রহ্লাদের 

মুখে) বাছা আমি. অভাগিনী, হযে | তোর সা সানী 

হলেম লে সখে। 

জীবে দর দান, হরি নাম গান, এই ধ্দি ছিপ মনে, বাছা 

মরে বধিয়া, এ কেমন দয়া, শিখ।ইলি জীবগণে ] 

যেযাযের জুত, হরি বলা এত, সে মায়ের অন্তিমকালে 

বাপরে হরি ভরি ব'লে, নিতে গঙ্গাজলে, কেহ না রহিল কুলে। 

তুই ঘরে থে'কে বল্ন! হরি (আছে ঘরে হরি বাইরে হকি ), 
( তবে কেন হবি দগুধারী), (কেবল হরিবল হরিবল বাপ), 
বাছা আয়ন। তোরে কোলে করি হুজনে নাম গাই। 

১২ 

ভব পাবার, হবে যদি পার, ভাব তবে তার চরণ। 

ভ্রীহরি, ভবের কাগু।রী, মন খু'লে ডাক মন। 

১। পাপের তুফান দে'খে, কেন ভয় পালি মন, আমার 

কেশব সব ভয় ভঙজন। 

২। আমার হরির মতন, নাই আর দয়াল এমন, নাষে 

তরে কত পতিত অভাজন। 

৩1 যদ্দিনাই তোর সম্বল, ফেবল হরিনাম বল? তারে 

ডাকিলে বিফলে যায় না কথন । 

৪1 লাই তারপর কি আপন, হিন্দু কিব| যন, কাঙ্গাল 

বলে এ দিন গেলে পাাদিনে মন। 

০০০৩০ 
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ৰ ১৩ | 

দিন গেল দীন দয়াল হরি কোথ! ছু'কালে। 
আমি দীন হীন কাঙ্গালে ডাকি পড়ে অকুলে। 

১। একবার নবজলধর রূপে দাড়াও হৃদকমলে ) (হয 
হে কাঙ্গালের হুরি), তোমার রাঙ্গাচরণ পাখালিব নয়নের জলে। 

২। তোমার নাম জানিনে ধাম জানিনে প্রেম জানিনে 
মূলে ; ঝসে হৃদকমলে দাওহে বলে ডাফিব কি ঝ্লে। 

৩। ভক্ত জনের মুক্তি ফলে, আপন ভক্তি বলে; হবি, 

পতিত পান বলি তারে অভক্তে তরা*লে। 

৪) ধন চাছিনে মান চাহিনে নাম শুধারস পেলে,আমার 

প্রাণ চায় হরি, ভেসে ফিরি, তোমার প্রেম সলিলে। 

১৪ 

ছাড়রে মন ভবের খেলা, যাবার বেলা হল তোর। 

সদ! হরিবল হরিবল, ভেঙ্গে যাক তোর ঘুমের ঘোর । 

১। আর কতকাল থ|কৃবি ঘুমে, পড়ে ভবের সায় ভ্রষে, 

হন মজা+য়ে হরিনামে হরি প্রেমে হও বিভোর। 

₹.। তোর মনের কালি না ঘুচালি, হরিবল। নাম জকালি। 

মিছে বাহিরে শিকল আঁটিলি, ঘরে ক্নে'খে দাগী চোর। 

৩) বদিপাবহুতে থাকে বামনা, কর হরি নাম সাধনা, 

সেতে। ধনী মানী পান করে ন।, কাঙ্গাল পেলে নাই ওজর। 
8, 



নাম সংকীর্তন। ২১ 

৫ 

ত্রাস্ত মন তোমাকে বুঝব কি আর। 

বদি ভব শমন, তরবিরে মন. হরি চরণ কর সাঁর। 

১। ধন মান বিভ্ত পরিজন, কিছু নয়রে আপন, ভেবে 

দেখ মন, নিশির স্বপন; বলি কিস্ুখে আর খুমা?য়ে এখন, 

যখন আবে শমন, কর্বে দমন, তখন দোহাই দিবি কার। 

২। পরিহুরি অনিত্য ভূনন, একবার চলরে মন, নিছা 

ভবন, শাস্তি নিকেতন, তারে নয়ন ভ'রে পাবে দরখন, তথায় 

পর কি আপন নাই কোন জন, হিন্দু যবন একাচার। 

৯৬ 

হরিনাম বিনে আর বন্ধু নাইরে, অকুল সংসারে । হরিবল 
হরিবল হুরি বলরে। 

১1 হরি নামে সদা ক্ষরে, জীবের ভব ক্ষুধা হরে, পান কর 
পান কর উদর পুরে, ও নাম যতই চাবে, ততই পাবে নিভাইর 
প্রেমের বাজারে । (হরিবল হগ্িবল হরি বলরে)। 

২। হরি অনাথের বন্ধু, ভয় হারী ক্কপাসিন্ধু,.পারের বন্ধু, 

তর পিন্ধু পারে, কত অদ্ধ আতুর দেয় পার ক'রে, চরণ 
তরি দিয়ে রে। | 

৩। জগ! বলে মাঁধা ভাই, হরি বিনে গতি নাই, চি 
আমি যাবনা আর ঘরে; আমি হন, ঘ'লে মেগে খাব নদের 
বনে ঘরেকে। 
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দীনের দিন কি এমনি ভাবে যাবে ভবে শ্রীহরি |: 

আমি আর কবে ভজিব হরি, হয়েছে শমন.আরি। 
১। হু'ল বাল্য খেল! গেষ, গেল যৌবনের স্ুবেশ,' ছিল 

মেঘের .ররণ, ছুধের বরণ, হ'ল মাথার কেশ; হ'লদস্ত আন্ত 

রাঁধাকাস্ত ভ্রমে না চিন্তা করি (দয়াময় দয়াময় দয়াময় ছয়িহে )। 

২। এমন স্বর্ণ কলেবর, হ'ল জীর্ণ শীর্ঘ তর, এখন এঘর 

হতে, ও ঘর যেতে যষ্টি করি ভর, হ'ল কর্ণ বন্ধ চক্ষু অন্ধ 

সকলই অন্দকারী ( দয়ামন্ন.৮******* ইত্যাদি )। 

৩। কত নিলেম মহালত, যা! হয় কর্ন একট। গথ, আছি 

নখ পেয়ে হরিনাম ভু”লে, ভাবিনে সেপথ, এখন নাম নিতে 
আর নাই অবসর, বে'র হ'ল গ্রেরেপ্লানী (দয়।ময়-**-** *** 

ইতাদি )। 

৪1 যেমঘ বামন ছুরাশায়, সাধে চাদে হাত বাড়ায়, যেমন 

প্থুবরে ল'জ্ববারে, চাহে হিমালয়; তেমনি মতি হীনে, ভক্তি 

[বিনে যুক্তি পদ বাগ! করি ( দয়ামন্্র-**-**ইত্যাদি )। 

৫1 যেগন গ্রাণান্ত কালে, দেখা রাঁবণে দিলে, হরি তেমনি 

একবার দাড়াও আমার, হৃদয় কমলে; করে রাগ হবগ, বক্ষে 

ধারণ এ জীবন পরিহরি ( দয়াময়" -****ইত্যাদি )। 

১৮ 
আমার মন, কথা গুনরে, একবার হরিবল। 
মুখে হরি বল, সুখে ব্রজে চল গেল গেল দিন গেল, সাধের 

জনম.গেলরে। 0. 
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১। হরি ধ্যান হরি জ্ঞান, ছরি মন' হরি গণ, হরি জল 

স্থল; (ভাব) অন্তরে বাহিরে হরি, হরি সে মন্থল রে। 

২। আলল, অনীলে হরি, “অতল, অচলে' হপ্ি, অতি 
নিরমল, ভক্তত হৃদয়ে হরি, করে ঢল ঢলে । 
.*॥ কড়ার ভিখারী যারা, ধনী মানী ফে'লে ভারা, আগে 

ত'রে গেল ঃ'বটে কাঙ্গালের বন্ধু হরি, ভাবে জানা গেলরে। 

৪। পাঁতকী নারকী থাক, হরি হরি ব'লে ডাক, চিন্তা কি' 

অ(র বল? যৃত পাপী তাপী তরাইতে দয়াল হবি এলরে । 

৫ হরি পদ না ভজিম্ে, কি সুখে আছ ঘুমায়ে, মেল 

আখি মেল, তোরা আয় যাবি কেযাৰি বলে নিতাই ডেকে 

গেপরে। 

১৯ 

হরি বল, হরি বলরে মাধা, বল মধুর স্বরে 

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে অনার সংসারে । 

১। মাথা ভাইরে ইকি গুলি, ঘরে ঘরে হরিধ্নী, কি 

জানি আজ কেন জানি, প্রাণ কেমন করে। 

২1 হরিনাম কি মধুমাথা, শু+নে ঘরে যায়না থাকা, এই 
হপ জনমের দেখা, বল মায়েরে। . ৭ 
। হরি নামের মণ্ডা চিনি, দয়াল নিতাই যোগায় আনি, 

হরি নামের বেচা কিনি, প্রেমের বাদ্ধারে। 

৪। আ্রীবঝাদের আঙিনার মাঝে, লিতাই সনে গউর নাচে, 
চৌদিকে ভকত নাচে, লুট ফেলে দেকে | 

গিট পপ 
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র | ও 

হরি বলবি মন থাঁকৃবি সুখে একবার হরি ঘল। 

মুখে হরিবল হরিবল হবিবল হুরিবল, একবার হবিবল। 

১। হরি হরি হরিবল্, নেচে গেছে ব্রজে চল, এমন ম।ধের 

জনম বম্কে গেল একবার হরিবল। ৰ 

২1 বূপসনাতন জগাই মাধাই, প্রেমের মাতাল গউর 

নিতাই, এমন মাতাল আর কেহ নাই একবার হবিবল। 

৩। (তারা) নগরে নগরে ফিরে, যারে তারে দর! করে, 

হরিনাম দিয়ে প্রাণ পাগল করে, একবার হরিবল। 

৪1 এমন দিন ঘটে রা! না ঘটে, যাহার ঘেব। ভাগে) জুটে। 

হরিব'লে দ্রেওন। লু'টে, একবার হবিবল। | 

চি 

একবার বলন[রে হরি হরি ওভাই জগাই মাধাই। 

তবে আর কিছু নাই, হব্বিনাম বিনে ভাহ, আর কিছু নাই 

আর কিছু নাই, নাম বিনে ভাই আর কিছু নাই। | 

১। দয়াল হরির ঘি দয়। হয়, ০প্রমের বাতাস কা1প্নি গায়ে 

বন, কলে জয় হরি জয়, জয় হরি জয়, ডাকেরে গউৰ নিতাই । 

২ প্রেমভিখারী প্রেমের গুরু চাঁয়, ভ্বদয় মাঝে খুঁজালে 

তারে পায়, যার প্রাণ সপেছে রাঙ্গা পার সমনে তার ভাবন। 

নাই। | | | 

৩৭ মন ছুটে তো! সঙ্গ জুটে লা, তাই বহি ভাই রঙ্গে থেকো 

না, এমন মাইর খেয়ে প্লেম কেউ দিবে না, বিনে সে দয়াণ 

নিতাই। 
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৪| গর নিতাই প্রেমের মহ।জন, রূপ গনাতন করে 

আস্বাদন, করে হরিদ[স হরিনাম সাধন, ছিন্দ্ব যবম বিচার নাই। 
৫। নবদীপের ভক্ত যত জন, লুট দিয়েছে যাহার যে বা 

মন, করে হরি নাঁমে লুট নিবেদন, আকসনারে ভাই লু'টে খাই । 

ন্ 

আমর! ছুভাই জগাই মধাই, তোমরা ছুভাই গণ্টর নিতাই | 
তোমর! ন।কি বুন্দাবনেহে, ছিলে আগে কানাই বলাই । 
১। আমর দুভাই পাপের রাজা, বয়ে বেড়াই পাপের 

বোঝ, তোমরা ছুভাই প্রেমের রাজাহে, প্রেম দিয়ে পায় রাখ 

নিতাই। 
২। ঘদি পাপী তরাইবে, মোদের মতন কোথা পাবে, 

নামেতে মহিমা রবেছে, তরাও যদি জগাই মাধাই। 
৩। মদে হয়েজ্ঞান হত, মে'রেছি ধরেছি যত, মনে যদি 

ধর এতহে, কার কাছে আর পাইব ঠাই। 
৪1 পাপে পুণ্যে ভরা ভরি, হরি নামের সাঁজাঁও তরি, ভব 

পারে ধর পারিহে, হরি বলে তরিয়ে যাই । 

&। হরি নামের মগ্ডাচিনি, ন।ইক তার বেচা কিনি। 
লুটে দাও গউরমণিহে, আমরা সবে লুটিয়ে খাই। 

২৩ 

হয়িবল বলয়ে মাধা, এমন সুধ! পাবিনেনে আর। রবেন। 
ভব ক্ষুধারে, নামের সুঙখো লে এক বার রঃ 
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১1. নিতাই উাদের প্রেম-বাজারে, বিকার ক্ধা | বিন। দরে, 

বেঁচে দেগ্স যারে তারে, এমনি দয়াল নিতাই আমার.। 

২। জে”গে থাকিস মানার ঘরে, দেখিস যেন ভুলিস নারে, 

এ হেন রতন ছেড়ে, কারে যতন করিধি আর। 

৩। শ্রীবাপে দয়া করি, নাচে গায় গউর হরি, আয়রে ভাই 
তাড়াতাড়ি, গাষে পড়ে থাফিগে তার। 

৪ চিনি মণ্ড যার যা জুটে, হরি বলে দাওন। লুটে, 

আমর।খাই লু'টে পু'টে, এমনি দিন কি জুটিবে আর। 

৪ 

হর্ধি বলিতে যদ্দি যাগ প্রাণ যাকরে, এমন অসার দেহে 

থেকে কাজ নাইরে। 

১। হরি পম রলে যদি নাড়ুবালি মনরে, কি ফল অব- 

গাহনে স্ুবাসিত জলেরে। 

২। হরি পদ রজ যদি নামাখিলি গায়রে, বসন ভূষণ 

দিয়ে, সাজিলে কি হয় রে। | 

৩। যেমুখে তার নামামৃত্ত নাকরিলি পানরে, (কেবল) 

মিষ্টার ভোজনে রত, সে মুখে কি কাঁমরে। | 

৪1 হরি গুণ গান যদি কাণে না পশিলরে, রবণের কাঁজ 
তবে ভবে কি হইলরে। , 

৫1 যেশির ভ্রীহরি পদমূলে' না নমিলরে, চাচর চিকুরে 

তারে সাজায়ে কি ফলরে। (হিতে পাপের ভার, তাহার 

ধারণয়ে ) | 
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২৫ ৰ 

হি বলরে তাই প্রেম সাগরে চট টে ভেসে 
যায় নিতাই। | | 

১। তুই বারে ভাই পর ভাবিয়ে, কান্ধা নিয়ে গেলি খেয়ে, 
(তোরে ) নে যায় হরি নম বিলা*য়ে, এমন দয়াল নাই।'' 

২। হরি নাষের এমনি ধারা, বোবায় ভাঁষে নাচে খোঁড়া, 

(নামের ) সুধা পেয়ে ক্ষুধা হাক, হয়েছে সবাই। | 

৩। মদ ভাল কি নামটা ভাল, কাজেতে! ভাই বুঝা গেছ, 

( এখন ) বাহ তুলে হরি বল, ভবে ত'রে যাই। 

৪1 চিনি মণ্ড যার যা জুটে, হরি বলে দে ভাই লু'টে, 

আমরা! সবে এলেম ভু+টেঃ লু+টে পুঃটে খাই। 

২৬ 

“হরি আর কত কাল থাকৃব ভবে এম্নি ভাঁবে পশড়েশ। 

১। প্রেম শিখাইয়ে, প্রেম না করিলে, (নাথ আমি 

কি তোমার কেউ নই হরি), (তুমি ষাচিয়ে করুণা না কর 
কারে) একবার হাসাইয়ে আবার কেন কীদাইলে মোরে 

(হঃখ কৰ আর কারে, আমার কে আছে আর এ সংসারে )। 

হায় রে জমার কি হইল, এমন সাধের জন্ম ছঃখে দুংখে 

গেল; ক্ম!মি হাসিতে হাসিতে, ভাদিতে ভালিতে,যেতে ছিলেষ্ 

কুতৃহলে (তোমার গ্রেম সাগরে), (হায় সে সাগর শুকায়ে 

শেল, পাপঅঙ্গের বাতাস লে'গে সাগর শুকা'য়ে গেল), এমন 

সখের নাগর, হ'ল লু উর, আমার, করম ফলে। হায়রে 
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আমার কি হইল; একবার ॥ হাসাইছে আবার, কেম কাদাইনে 
মোরে $. টি 

২। তোমায় কি দিবহে প্রেমের বিনিময়ে (আমার দেহ 

মন প্রাণ সকলই তোমার ),( আমার, আমার বলিতে ভবে কি 

আছে); আমি কড়ার ফকির, তোমার ফিকির, করব কেমন 

ক'রে। 

হাঁয়য়ে আমার কি ধন আছে, আমি কি ধন নিয়ে দীড়াব 
কাছে, আমার তকতি শকতি, প্রণতি মিনতি, ষ! কিছু ছিলহে 

শুর্ধি (সেসব তুমিই তো নাথ দিয়েছিলে, তোমায় সেবার 

লাগি), ছন্ন জন কুজন জুটিয়ে, নিয়েছে লুটিয়ে, দেখা'য়ে ভোজের 

বাজি, হায়রে আমার কি ধন আছেঃ আমি কড়ার ফকির, 

তোমার ফিকির করব কেমন করে। 

,. ৩। যদি অপরাধী হয়ে থাকি পদে, (ন!থ কুপুত্ত পুত্র 
সকই তোমার ), (তুমি কারে ফেলিয়ে কারে রাখিবে )) 

তোমার আপন সন্তান ব'লে রথ দয়। ক'রে (নইলে কব আর 

কারে, আমার কে অছে আর এসংসারে)। 

হায় রে আমার কে আছে আর, আমি অবোধ গস্তান' 

তোমার) কত অরোধ বালকে, পলকে পলকে, কত কি অকাজ 

করে (ক্ষত মা পাপেরে মারে ধরে, কথায় কথায় জাব্দার 

কারে) তবু মা বাপে তাহারে, ফেলিতে ন| পারে, আদর 
কঃরে কোলে করে। হায়রে'আমার কে আছে আর । তোমার 
আপন সন্তান বছে' বাথ দয়! কবে। 

৪1 ক্গাছি. ফাপর হয়ে, পড়ে সাতার জলে; (কত 

কুমতি কুম্তীরে আছে ঘিরে ), ( আমায় সংখিতে বান্ধব না! দেখি 



কারে) রি কষরবানা কর নে ভার, দিয়েছি তৌমারে ( 

( দেখব ভাল ক'রে, রাখ দয় মূয় নাম কেমন ক'রে )। | 

হায়রে তুমি কেমন নেয়ে, (যদি মুখ চিনিকে: উঠাও নাস্ে), 
আমার' নাহি চিন! গুন।, কেবল মাছে জানা, দয়াল তোমার 

নাম (হবে চিন! শুনা অ(মার কে।ন গুণে, হি. তোমার সনে ), 
কেবল সেই ভরদ।য়, এ রাঙ্গ! পায়, শরগ লইলাম। | 

হায়রে তুমি কেমন নেয়ে, দয়াল নাঁমেতে কলঙ্ক রবে 

ডুবা'লে আমারে। 

ণী 

প্নগরে ন'দের খরে ঘরে, উঠলরে রব ধুমাখ! হয়েছ 

হরে ।” 

হরিনাম শুনিলে ৫ম উথলে অন্তরে। (হরিনামে কত, 
গাষ।ণ গলে, মধুর হরিনামে শুকৃন ডালে মুকুল মেলে (আরে 

ও ওরে সধুর হুঝিনাষে ), মধুর হারনামে 'মরুভূমে জোয়ার 

খেলে, মধুর হরিনামে আধার ঘরে মাণিক জলে )। 

১। গগন নিতাই আমসিয়ে ছুভাই, সাঙ্গোপানক্গ নিয়ে, হরি 

নাম গাইকে, প্রেম বিলায়ে, বেড়ায় নগর দিয়ে, বলে হরিবল, 

বল হরিবল, বলে হরিবল, বল হরিবল। (.যেখনে যে আছে, 

ডেকে আনে কাছে, বেঁচে যেঁচে বলে হুরিবল, ভবে হরিনামের 
কাছে, আর কি.ধন আছে, নেচে নেচে সবে হুরিবল ) ছুটী বু 
ভু'লে, একবার হুরিবল, হবে ইংকাল পরকাল ভাল)? বাজে 
গোল কৃষত।ল, সকাল বিকাল, কাঁধাকাল ভেদ নাইরে)... 

২). অদ্ধ ট'ড়েপ্থৌড়ায় কাছে, (গউর) দধপ দেখিতে: 
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ছুটে, এমন মধুমা [খা নাঁম কে করে গান, তার রূপ দেখিতে, 

হায় গোও তার রূপ দেখিতে, কেখো হরি বলে, এমন সুধা 

ঢালে (এমন মন গ্রাণ আকুল ক'রে), তারে আর ছে'খে অসি 

সকলে ।: (অন্ধ বলে) আমার আন্কা! আখি, আব খুলে গেল, 

বুঝি কাঙ্গাল ব'লে তার দয়! হ'ল (এত দিনের পরে); হরিনাম 

গাইতে, আসিছে পথে, বোবার কথ। ফুটে, বলে হরিবল, বল 
হ্রিবল $ বলে হরিবল, বল হরিবল ; (মিলে মুনিবে চাকরে, 

ঠাকুরে নফরে, সবে নাচে গায়, বলে হরিবল, এসে গুরু শিশু 

মিলে, ব্রান্মণে চগ্ডালে, বাহু তুলে বলে হুরিবল। মিলে রাখাল 

বালকে, ভূপাল কৃষকে, গাইছে পুলকে হরিব্ল ; যত দোকানী 

পলারী, ধায় পাকি সারি, মুখে বলে হরি হরিবল। নামে ছোট 

বড়, সকল স্মান করে, বাধে প্রাণে গ্রাণে একই তারে) 

কত কাকের কল্মী রাখিয়ে ঘাটে, কুলবধূ ধায়রে টি 

হরিবল বলে )। 

৩। যার! নামে বিজ্ঞ কাছে অন্ঞ, বাধে তর্ক করে, এমন 

কতশত কীর্ভনবাদী গড়ান ধুলায় পড়ে, বলে হরিবল, বল হরি 
নল; বলে হুরিবল, বল হপ্গিবল (কত স্বদেশী বিদেদী, দণ্ডী কি. 

সন্ন্যাদী।, আপি দলে মিশি বলে হরিবল, ছেড়ে ধনের' গৌরব, 

মনের কৈতব, (বত) ধনী মান বলে হরিবল; তারে ধলে 

মানে, আর কি রাখতে পারে, যাঁর মন ডুঁবেছে (হরি) প্রেম 

সাগরে )৯ নামে ভাঙগিল গুমান, হিন্দু, মুসলমান, ভেদাতেদ 

কান লািয়ে। 

81 আজ ছি বড় কাজের ভিড়ে, ফা লল বি হি, 

সবে এই বলিয়ে, মন বুঝার, খাকি হস? করি, কেত মাস যায়, 
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কত বছর থে যায়, তবু কা'ল ফুরায় না, হাঁরগ্ো তবু কাল 
ফুরা না, (কত মাস খায় কত বছর যে যায় ), ধদি অজ কা'ল 
ব'লে মিছে দিন খোক্কালি, তোর আপনা কপাল আপনি খা”লি। 
বল। হন্ন না, বলা হয় না, হরিনাম, বল! হয় না; (কেবল 
থেলিভে বেড়িতে, লিখিতে পড়িতে, শৈশব ' চলিয়ে গেলে; 
থাকে বিলাদেতে মন, হরিনাম সাধন, হয়না যৌবন কালে। 
শেষে তৃতীয় বয়ে, অলসে অলসে, হয়ন। হরিন।ম বল!, ধখন 
তন অন্তকালে, ধরে এসে কালে, কি কর! যায় সেই বেল! 

(পরকালের কর্ম), প্র নাম আজ না নিলে, আর নিবি কবে, 

তবে আর কি এমন জনম হবে), যদি আজ হয়েযায় শমন 

জারি কারহুরি কে করে (কথা কইতে কইতে, দেখতে 
দেখতে )। 

২৮ 

খাবি দাবি সব করিবি, একবার একবার হরি কবি। 

কোন কথায়, নাইক বেজায়রে, সকল বজায় রাখতে 

পাবি। 

১। মদেষদিম'জে থাক, দিন কতকাল. খেয়ে দ্বেখ; 
কারো কথা লাগবে নাকরে (হরিনামের গুণে), আগন। 

আপনি ছেড়ে দ্দিবি ! 

২। মনযদি তোর ধায় কুপথে, দিন কতকাল পারি 
যেতে; শেষে, আপনি কীট। পড়বে পথেরে চি গণ) ূ 
আগল। হতে পথ লইবি (, 7 
৬। মন বদি-চা টাক! কড়ি, (কব) দ্দিন দুই গা 



৩২ নাম সংকষীর্তন | 

দৌড়াদৌড়ি, শেষে কিসের টাকা ফিসের কড়িবে, ঘর বাড়ী 
সব ভূ*লে যাঁবি। 

৪1 মন যদিচায় দার সুত, খাবি কয়দিন মনের মত, 

"তার পরে ঠিক পরে মতরে, আপনা হ'তে স'রে যাবি। 
&1। হুরি নামটা এন্নি খাটি, মনের যত কুটি নাটি, ভেঙ্গে 

. টুরে করবে মাটিরে (হরিনামের গুণে), আপনি আপনা ঘর 
লইবি। | 

৬। চিনি মণ্ডা যার যা জুটে, হরি বলে দে ভাই লুটে, 
( দয়াল ) গউর নিতাই এল জু”টেরে, এমন সুদিন কবে পাবি। 

২৯ 
হন্সিবল বলরে ভাই মাধাই | 
তবে এমন নাম আর নাই, নামে এত জর্দা আছে মাধা, 

আগে জানি নাই। 

১। হায় হায় মাধাকি করেছি, বনদে ধসে (কেবল) 

মদ খেক্ষেছি, আপনা পায়ে আপন। হাতে, কুঠার মেরেছি, 

হরিনাম ভূলে কেন মিছামিছি বেঁচে আছি ভাই (বেচে থাকা 

চেয়ে না থাক! ভালরে, যদি কাজের কাজ ভাই না হুইল, যদি 

অকাজে কুকাজে দিন গেল )। 

ই হাঁক হায় মাধ! কি করিলি, (এগন) নাম শুনিতে 

বাধ] দিলি) ন1 বুঝিয়ে দিতাইর গায়ে, কাধা মারিলি। যদি 

আপন] ফগাল আপনি খালি, কার কি গেল ভাই (যা গেল 

ভাই মোদের গ্েলরে, গউর মিতাইর কি! এ'ল গেগ, ভারা 

ভালই কথা ব'লে ছিল, হরি বল্তে মোদের ক্ষতি ক্ষি ছিন)। 
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৩ হা হাঁ মাধা হয়িবল,; এখনও তে! ন্সাছে ভয়, 

এখন. ভাই ডাকৃছে নিতাই হক্সিবল বল; নাম অ।মি বলি 

তুমি বল চল মাই ছুহ্ভাই (মোদের পক্ষে নিতাই আছেরে, 
নিতাই বলে ক'য়ে গোর! চাদে, রাখবে নিয়ে রাজ! পদে )। 

৪। হায় হায় মাধা দেখ.না'চেয়ে, হরিন[মের লুট বিলায়ে, 
গউর নিতাই নেচে গেয়ে, যায় বাজার দিয়ে; আয়না আমর! 

সবে ধেয়ে গিয়ে, লুটে লু'টে খাই (আঙ্ বড় ভাই স্থদিন 
হ'লরে, গউর নিতাই এল)। 

৩৪০ 

আয় চ'লে আয় নগরবাসী) জল খেলিতে যাবি আয়। 
জল খেলিতে আদ্ন, গউর রূপ দেখিতে আয়। 

১। তক্ত সঙ্গে €গীর রায়, (কত রঙ্গে তঙ্গে) (ভেদে 
ভেনে প্রেম তরঙ্গে), নিত্য নাচে নিত্য গায়, নিত্য জল খেলায়; 
করেকি আনন্দ নিত্যানন্দ, জল ছুড়িয়ে মারে গায় ( তোরা 

আয় আয়ে! )। 

২। সেই সোণার মানুষ গউর টান, (এ টাদ কোথাব। 
ছিলগে! ), পেতেছে এক প্রেমের ফাঁদ, এসে নদিক্নায়। আমার 

শ্রাণ গোর! চা, ধার প|নে চায়েন, ঘর করা তার বড় দায়। 

৩। আমি ভর! ঘর! ঢেলে ঢেলে, (মিছে জলের ছলেগো, 

সকালে কিবা বিকালে ), বারে বারে যাইগে! জলে, দেখতে 

গৌর.বায়; আমার কুল দিয়েছি, মান দিয়েছি, গ্রাণ ৭ দিয়েছি 
টাদের পায় | 

৪1 প্রেমে উছলে জ্নহ্বীর, জল, (আঙ্গ পরশ গেয়েগে। ) 
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জলের ছায়ায় ঝলমল, করে গৌর র়্ান্ধ $ সেরূণ দেখিয়ে, পাগল 

হয়ে, ঝাপদিগ্কে তার পড়ি গায়। 

নি 

আগনারে নিস সং রা মন খু'লে প্রা নক আয় 
ছুচা'র দগড নাম গানে তোদের, এমন কি কাজ ভেসেযায় 

(হরিবল বলরে )। 
১1 কত তাস পাশা খেলে, কত বাজে কথা ব, লে. রি 

সময় কাটা ও, ওদ্ধর দেখা ও, ( হবি) নাম লওয়ার কালে; যখন 

রোগে শোকে শুয়ে থাকরে, তখন কি কাজ দেখ, যখন ঘুমে 

থাক তখন কি কাজ দেখ, তথন কোন কাজের ব| খবর রাখ, 

কি কাজ দেখ; তোমার সে কাজ তখন কে চালায়। 

২ হরি নামটী মধুমন্ধ, তাহে প্রেমের বাতাস বয়, প্র নাম 
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিলে, (শেষে) আপনি রুচি হয়; আছ 
কুলঙ্গে কুরগ্গে ডু'বেরে, তাইতে মন ভিজে না, এমন হরিনামে 
পাষাণ মন ভিজে নাঃ মন ভিজেনারে ৫ 

যেমন বনের বরাহ, ময়লা খেয়ে তুষ্ট, মিষ্ট অন্ন নাহি চায়, 

তেমন বিষয় বিষে যার উদর পরিপূর্ণ, স্ুধ। দিলে নাহি খাদ । 

যেষন পেচরের পুলক, আধারে .থাকির়ে, আলোক নয়নে 
বিধে, তেমন কুনাট দেখিয়ে আখি ভুলে যার, দে না চা 

: গোকুল চাদে। 

সদা কুকথা' আলাপে, কুকথ! প্রনাপে, রসনা বেড়ে ছে যার? 

হরিনাম শুগ গানে, প্রেষ-মথধাঁপাসেটনা হয়রে বাসনা তার। 
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কুপথে চলিয়ে, কুদঙ্গে থাকিয়ে, ক্কথা থে স্দা শুনে, 

ভকতের গাথা, ভগবত কথা, না পশে তাহার কাঁধে | 

আছ কুদঙ্ে কুরঞ্গে ডু'বেরে, তাইতে মন ভিজেনা, ইয়ার 
নাম তরঙ্গে ভেসে আম ( কুনঙ্গ ছেড়ে )। মক 

৩। যে হরিনাম নিবে, তারতো। আপনা কাজ হবে, 

তাতে পরের কেন এত মধি।র কিরে, লাগে ভাই তবে, এষ্নি 
ছুদদিনচা”র দিন এলে গেপেরে, শেষে লাগ্বে ভাল; ) 

ভাল লাগ বেরে $-- | 

যেমন জাহ্নবীর জলে, সিনান করিলে, সুশীতল হয়রে কাঁয়; 

হরিনামের হিল্লোলে, অঙ্গ ঢেলে দিলে, পরাণ জুড়ায়ে যাঁয়। 

কত সুশীতল, মলয় পবন, চন্দন লেপন আর, কত সুমধুর 
অমূতের ধারা, হরিনাম সবারই সার। 

নামে আনন্দ ন। পাই, তৰে কেন গাই, একথা এনে না 
মুখে, একবার কুদঙ্গ ছাড়িয়ে, সাধু সঙ্গ নিয়ে, দেখাদেখি দেখ 

ডেকে। 

এম্নি ছুদদিন চা'র দিন এলে গেলেরে, শেষে লাগ বে ভাল? 

হরিলামের গুণ বাৰে কফোথায়। 

৩২ | 

আমার প্রাণ কেন উঠে কেঁদে (থেকে থেকে প্রেমের 

ঝোকে ), (যেন আনন্দ আজ ধরে নারে ), (কাছে আঁয় হরি- 
দাস ), শান্তিপুর আজ শান্তিময় লাগে। 

বুদ্ধি দয়া ক'রে এসেছেসে সবে, আমি ভাবতে আছি যার 

লেগে ( এত কৃষ্ণ ত'জে ১ | 
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১1 বুঝি মিলিবে তার সঙ্গ, নাচে দক্ষিণা, (এত ) 

প্রেমের তরঙ্গ, নইলে কি উথলে । ধায় দক্ষিণে ভূজঙ্গ, গ।ইছে 

বিহঙ্গ, নাচিতেছে ভূঙ্গ এফুলে গফুলে, নইলে “হুরিবল হরিবল 

(হরিবল ধ্বনীরে, কেন শুন্তে পাই চারি দিকে। 

২। একদিন দু'দিন ক'রে আছি দিন গণিতে) এত কেন 

দেড়ি শ্রীহরির আসিতে, পথ চেয়ে টটয়ে গারিনে আর রইতে, 

এতদিন অদেখ! নারি গ্রাণে সইতে ? আমায় ঘলে কয়ে আগে 

পাঠিয়েরে, তাঁর কি ভাবন। নাই জীবের লেখে। 

৩। সেই অগতির গতি, গোলোকের পতি, ব্রজাঙ্গনাগণের 

ভকতির মুরতি, নামে প্রেমে জীবের লওম়(ইন্তে মতি, অবতীর্ণ 

হরি হরিতে দুর্মতি ; এবার ব্যাধি বুঝে হল বিধিরে (কলির 

জীবের তরে ), হরিনাম উষধি প্রেমযোগে (দারুণ 'ভবরোগে )। 

৪ ধন্তা শচী রাণী রত্বগর্ভা মাতা, জনমিল! যথ! হরি 

মোক্ষদাতা, ধন্য ন'দেবাঁসী ধন্য মিশ্র পিতা, ধন্ঠ পুণা দেশের তরু 

পুষ্প লতা; যত পশু পাখী সবে নসুখীরে, গায়ে সেই দেশের 

বাতাস লে'গে। 
| 

৫1 সাঁজরে সান্ববে, যে যথা আছরে, বাহু তু'লে তুলে 

নাচরে নাচরে, চল ভেটিবারে গৌগাঙ্গ সুন্দরে, হরিনাম হুক্কারে 

জাগাওরে সবারে ; কেবল বল হুরিবল বল ছরিবলরে, কারো 

ভাবন নাই পারের লেগে (দয়াল এসেছেরে )। 

| | ৬৩. [ও 

হরি হরি বলিতে বলিতে নাঁপন! হইতে গলিবে মন। 

কর নাম গান, ঢেলে দেহ প্রাণ, তাজ অভিমান, ভজ 

 ব্রজ-ধন। | 



নাঁম-সংকীর্তন | ৩৭ 
১। হক্সিনাঁমে মন মজাইয়ে রাখ, ভক্ত সঙ্গে দঙ্গে অহরহ 

থ।ক, ভক্ত পদরজ্ গ্রাতি অঙ্গে মাখ, খ্রেম রসের তরগে সাত।- 

ফিতে শিখ; ত্রষ্েন্র নন্দনে ষদি গ্রাণে চায়, শরণ লহ আগে 

ব্রজেশ্বরী পায়, ত্রজ বস বিনে মেধনে কে পায়, বাহে গোপীকায় 

করেছে বন্ধন। 

২। যাবত পে রস না পশিবে চিতে, বিরত না হবে হয়ি 

নম লইতে, নামের নাগর মথিতে মণিতে, প্রেম সুধা উথলিবে 

আপন। হইতে, হুরি হরি ঝলে ডাঁকিতে ডাফিতে, গ্রেমবারি 
যবে ঝরিবে আখিতে, ত্রজ রম তবে পারিবে বুঝিতে, পাইবে 
দেখিতে সে কাল রতন। |] 

হরি বলরে, বলরে সবে, বলরে £- হরি বলরে সবে, আর 

কি ভবে, সাধের জনম হবে এমন। 

হরি হরি বল, হরিনাম সম্বল। তা বিনেকিব্লআছে, 

ন।ম লইতে লইতে, আপন! হইতে, ভকতি আমিবে পাছে। 

মুকভির লেগে, তাবিও না আগে, মুকতি ভকতির দাসী; 

ভেমন ভকতি পাইলে, শকতি কি আছে, থাকিবে গোঁকুল শশী 

( এসে দেখা ন। দিয়ে)। 

পায় মুকতি হইতে, সুখ তকতিতে, হরি যারে দয়! করেও 

দু'টা নয়ন ভরিয়ে, বয়ান ছেরিয়ে, পরাণে রাখেসে তারে । 

গোলে পতির চরণ, সতী নারী যেমন, তবু তলে সুখ ধাসে, 

আন্ত ধন জন পনে, কি সুথ ভবনে, পতি না থাকিলে পাশে । 

তেমন রূপ দরধন, চরণ সেবণ, থে লোকে এন্সথ নাই, 

হেন নুরলোক বাসে, পরাণ ন। তোষে, তারে ধদি নাছি পাই! 



৩৮... _নাম-সংকীর্ভন। 
((তাপিত ) গ্রাণ জুড়াইতে, পিয়ন! মিটাতে, হি বিনে 

কে আর জানে, তাই পতি পুত্র ভাবে, সখারূপে সবে, জুড়া- 

ইলা বৃন্ধাবনে। | 
ভবে সেই ভাগ্যবান, হুরি পদে স্বাম, এ ভাবে যে নিতে 

পারে; শত কোটি তীর্থ বাস, বৈকুগ্ঠ নিবান, সকলই তার 

নিজ ঘরে। | 

হরি হরি বলে ডাকিতে ডাকিতে *******ইত্যাদি | 

৩৪ 

হরিনাম অমিয় ধাম, ত্র নামে মন মজিয়ে থাক। 

সুখে থাক, দুঃখে থাক, হবি হরি ঝলে ডাঁক। 

১1 কি করিবে যোগে, কি করিবে যাগে, (হরিবল হরি 

বল)জ্ঞান কর্দ্দম আচারে, পাবে কি জানতে, সে রাধাকাস্তে, 

বেদ বেদান্ত বিচারে; ভকতি বিশ্বামে যে তারে চায়, চতুর 

সেজন দে ধঙ্গে পায়, হরিবল হব্িবল, হগ্সিবলরে মজরে, 

তাহারই সেপায়; 

হরি বলরে কহরে হরে কৃ হরে 27 

বল হরে কৃষক, হরে কৃষ্$, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; (বল) 

হরে রাম, হবে রাম, রাম রাম, হবে হবে। | 
(একবার নমরে নমরে ননমরে তারে; প্রেম ভরে ভক্তি 

ভরে )। | 

নমে| হরিহরয়ে নমঃ, যাদবায় নমঃ, মাধবায নমঃ, 
নমো। বান্ুদেবায়, নমঃ ফেশবায়, নমো, মুকুন্নায়, গোবিন্দায় 

লমঃ। ' চর 



নাম-সংকীর্ভন ৩৯ 

মমে। মংস্তরূপায়, কুর্শারূপায়। ব্রাহরপায়, নৃসিংহায় নম, 

নমে। বানায়, পরগুরামায়, নম আত্মারাম-জ্রীরামায় নমঃ। 

নমো জনার্দন-সতাসনাঁতন-মিত্যনিরঞ্ীন- দৈতাদলনায়, : 

মমো জগন্নাথ-মন্নাথ শ্রীনাখ-ব্রঙ্গগোগীনাথ-বাল গোপালায়। 

নমো! গিরিধারণায়, বংশীবদনার, কংস নিধনায়, কাঁলবারণায়, 

নমঃ কালিয়বমন-গ্রীমধুহ্ুদন-ব্রজেন্দ্রনন্দন-বাধারমণায়।
 

হরিবল হৃরিবল, তারে মন খুলে প্রাণ খুলে ডাক । 

২1 মধুময় হরি নামের মাধুদী, পরশিবে ষবে মরম, (হরি 

বল হরিবল ), তখনই হৃদয়, হইবে শীতল, এমনই নামের ধরম॥ 

দুঃখ তাপ পাপহারী, শমন ভবন গমন বারি, হরিবল হুরিবল, 

হরিবলরে ভঞ্জরে, ভব কারী; 

একবার ভজরে ভজরে ভজরে তারে ; সেই শ্তামজুনদর ব্রজ- 

কিশোরে। 

ভর শ্ঠামন্ন্দর, ব্রজমধুকর, নবজলধর নীলভাতিরে ; কিবা 

নলিননয়ন, যুরলী বদন, হেলন দোলন গজগতিরে। 

কিব। কুটিল কুস্তল, চুস্বিত কপোল, অধর কমলে মৃদু 

হাসিরে ; কিবা দোপিত কুগুল, শ্রবণ যুগল, বদন মণ্ডল কোটি 

শশীরে | 

' কিবা শিবীপাখাযুত, চুড়াবিভূষিত, স্ুপুর বাদিত পুরে 

কিবা কামের কামান,কামিনী ঘাতন,নয়ন ভূষণ জোড় তুররে। 

কিবা তড়িত জড়িত, বাসপরিহিত, নুবাপিত বনমালা” 

ধীরীরে ; কিবা যমুন! পুলিন, কদন্ব কানন, বৃন্দাবন বনচারী 

হরিরে। 

হরিবল হরিবল, রূপ হদমাঝারে ভরিয়ে রাখ । 
১৯৪ 



৪০. নাঁম-সংকীর্তভন। 

৩৫. 

যাঁমিনী বিগত, জাগিল জগত, মনরবি কত ঘুমে।, 

পাখীকুল মিলি, গায় হরিঝলি ( অই শুন অই শুনকে মল), 

মধুর মধুর তাঁনে। | | 
১। শীতল স্সীর মন্দ মন্দ বয়ে, গ্রোষে অন্ধ হ'য়ে ফুল 

গন্ধ লঃয়ে, জনে জনে বায় হরি গুণ গেয়ে, অমিয় ঢালিয়ে গ্রাাণে; 

নিশির শিশির বিন্দু ধিন্দু ছলে, তরুকুল ষেন প্রেমঅশ্র ঢালে, 

তরুণ অরুণ হাসে কুতৃছলে, চাহিয়ে ভ্ীষুখ পানে । 

২। সারানিশি জেগে আকুল অন্তরে, গ্রহণশী আলি 
খুঁজে গেল যারে, নদী কুল খুঁজে কুলু কুলু স্বরে, ধাইছে সাগর 

পানে? সাগর উছলে যাঁর প্রেমরসে, ত্রিলোক পাগল যাহার 

উদ্দেশে, (মজে ) তুমি বিষয় রসে, হারিয়েছ দ্বিশে, ভুলে পে 
পরম ধনে। 

৩। তাঙ্গ মার ঘুম জাগরে জাগরে, তারক ব্রহ্মনাম জপরে 

জপরে, কহরে কহরে হরেক হরে, আরাম পাইবে প্রাণে; 

কাপাইয়ে স্বর্গ মর্ভ্য রসাঁতল, তারস্বরে কেবল হৃণ্রহরি বল, ভ্ 
পারের বল, কি আছে আর বল, হরিবোগ হরিবোল বিন। 

0) পদে 

৩৬ 

হর বলরে হিবল ধবলী শুনা যায়। ূ 
হর়িবল হরিবল, হরিবল হরিনল) হরিবল হরিবল হ্রংল 

বলে কেরে এমন লাচে গায়। (তুই যারে মাধ! জে+নে আয়রে, 
গর যায় কি নিতাই যায়)। | 



নাম-সংকীর্তন । ৪১ 

১। ফিরে কাল গিয়েছে যারা মাধাই, এসেছে কি তাঁর! 
দুভাই, আব্র কেন নামে মিঠা পাই, শুনে এমন প্রাণ জড়ায় ঃ 

এই হরিনাম শুনি কত, মনেতো ধরে না এত; জাজ যেন.কি 
মন্ত্রের মত, অন্তরে পশিল মাধাই (হরিবল" হরিবল হরিবল্ 
ধ্বনী)। (প্রাণ জানি আজ কেমন করেরে, আমায় ধর ধর 

দমাধাই )। 

২ শুনেছি ভাই কাঙ্গাল গেলে, গউর নিতাই যানে 

গলে? আর যাই তবে ছুতাই মিলে, পড়িগে ভাই ছুভাইয়ের 

গায়; পাপের বোঝা দুরে ফেলে, ছুভাই নিব ভ্ুভাই কোলে 

(হরিবল হুরিবল হরিবল মাঁধ1), নাচব গাব হরি ব+লে, ভ্ম 
কিরে আর শমনের দায় (হ্রিবল হুরিবল হরিবল মাধ! ), 

(তাই বলি ভাই হরি বলরে। কেবল হরিবল হরিবল। 

৩। হরিনামের দিয়ে সারা, ডেকে আয় ভাই সকল পাড় 
(ভব) পারের বাঞ্চা করে যারা, তাদের তো এই সময় বায়? 
এমন দয়াল গেলে চলে, পার কত পার কর বলে ।ব্সে 

কাদতে হবে ভবেয় কুলে, সময় গেলে কে কারে পায় (তাই বলি 

ভাই হরিবলরে, কেঝল হছরিবল হরিবল)। 

৪। কফিজানি প্রেম কারে বলে, তা নাক্ষি ভাই না 

ফলে, ( দক্নাল) গউর নিতাইর শরণ নিলে, সেধন নাকি পাঁওয়! 

যায়; যে আনন্দে দ্বুভাই নাচে, সে আনন্দ প্রেমে আছে, এমন্ 
স্থজন পেয়ে কাছে, লেধন কেন হারাই হেলায় (তাই বলি ভাই 

হরি বলবে, কেবল হরিবল হরিবল )। 



৪২  নাম-সংকীর্ভন। 

৩৭ 

কেমন ক রে এমন দিনে, হরি নামে দেশ মাতাঃলরে (এদে 

বালক নিমাই )। 

কেবল হরিবল হরিবল হুরিবল বনী শুনিরে (যেখানে যাই 

সেখানে ভাই, সদা গোঠে মাঠে পথে ঘাটে )। 

১। শৈব শাক্ত গাণপত্য দেশে আছে কত, ঘত হরণ 

পণ্ডিত, বেদ বিহিত, ব্রত পূজায় রত, কত নিষ্ঠ। নিয়ম জেতের 

গুমান, সমাজ বন্ধন মান অভিমান, সার করিল হরি নাম গান, 

সকল ক'রে হত; ফে'লে পুথি পাজি, পুজার সাজি, হরি বলে 

কাদেরে (নিমাইর গলাধ'রে ), (হরিবল হরিবল, হরিবল বলে 

অআ।র গলাধরে কাদেরে )। 

২। বেদ বেদান্ত স্তার় সিন্ধাত্ত নানা গ্রন্থ পড়ে; দেশে 

রগ মান) ধন্য যাঁরা, তার! ব্যাঙ্গ করে) বলে নেচে গেষে 

(আবার) ধর্ম করা, গুনি নাই আর এমন ধারা, (হযে ) 

জনকত লোক দিশাহারা গিয়েছে ছারে খারে; গে সব জ্ঞানী 

মানী আজ কেন জানি, হরি বলে নাচেরে (বাছ তুলে তুলে পর 

(হরিবল হরিবল, হুরিবল বলে আর বা তুলে নাচেরে )। : 

৩) যত কীর্ভন বাদী, (হ,ল) লালিশ বন্দী, নবাবের দর- 

হারে, দেশে থাক্ষাযায় না, (রেতে) ঘুম আসে ন্, নিমাইর 

হাহাকারে, হ'ল কাজির প্রতি বিচারের ভার, ছুরি বলে আর 

_সাধ্যবা কার, হরিদাসে করে প্রহার বাজারে বাজারে; দেখরে 

, সেই কাজি আজ্গ রাজি হয়ে গইর' পদে লোঁটায়রে (হরিবল 

, হুরিবগ। হরিবল বলে দ্বার গইউর গরলোটায়রে )। 

৪1 মাধা, আমর মতন পাষাণ, এমন, মিলে বয়জন খুজে) 
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দেবমানি নে, ধর্ম মানি নে, মদে. আছি মজে, নিমাই কি মন্ত 

ভাই দিল কাঁণে, রইতে নারি তাকে বিনে, -মেই হ'তে ভাই হরি 

নামে সদাই পরাণ কাঁদে; যখন আমা হেন জন পায়রে শরণ, 

তাঁবন। কার আর আঁছেরে (গউর চরণ পেতে ), (ভব পারে 

যেতে ); (হরিবল হরিবল, হুরিবল, বল ভাই )। 

৫1 ওভাই জ্ঞানী যোগী কর বাকি বসে নয়ন মুঁ'দে,.যদি 

চাহ ভাল, নয়ন খোল, হের গোরাটাদে ; এত দেখলে শুনলে 

নিমাইয়ের গুণ, তবু কি আর ভাঙ্ছল ন! ঘুম, কি জানি এ 

কেমন বা ভ্রম, পাড়েছ কোন ফাদে; দেখে আপ্নি হরি, 

বল্ছে হরি, নাম দিয়ে গ্রেম বাঁচে রে ( হরিনল হুবিবল, হরিব্ল 

বলে মার নাম দিয়ে গেম ধাচেরে) 

৩৮ 

_ শ্বল হরিধল, বল হরিবল, ভ।বনা বল আর কি। 

১। হরে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল; হরে কৃষ্ণ হরে কষ 

হরে রাম রাম বল, হরে কৃষ্ণ নাম বিনে বল সম্বল আছে কি 

(ভব পারের ), (হরিবল হরিবল, হরিবল কেবল হরিবল ; 

হুরিবল হরিবল কেবল, বল হুরিবল হরিবূল )। 

২। হরিনাম মধু ময়, হরি প্রেম মধু ময়, নামে. প্রেমে 

যোগ হলে কি মধুর মধুর হস; হরিনাম নিলে গ্রাথে আপনি 

হয় গ্রেমমাথা মাখি ( হবিবল হরিবল, *১* ইত্যাদি )। 

_৩। এবার উঠ্ল প্রেমের বাঁও। কেন কুলে নাও ভুবাও, 

হরি) নামের বাদ মহুলে একবার পা়্ির মুখে যাও) বলে 
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হথাইল ঘুরাঁও আঁর হরিগুণ গাও, শঙ্কা! কর কি (ভব পারের ), 

(ইরিবল হরিবল, ....ইত্যাদ্দি )। 
৪ যেমন পতিত পাবন নীম, তেমন পতিত পাবন কাম, 

যেমন পাগী হন! কেন পাবে মোক্ষ ধাম, রবে তা নইলে তার 

নামে বদনাম, যাবে ভোমার আমার কি (হত্বিবল হরিবল '**** 

ইত্যাদি) 
& 1 ন[মের লুট দিছে নিতাই, জীবের ভাগোর সীষা নাই, 

আফ়নারে ভাই বাহু তুলে নিতাইর কাছে যাই; আন্নন! সবে 

মিলে নাম লু'টে খাই, এমন পাবি কি (দয়াল এমন পাবি কি, 

ল্বদিন এমন পাবি কি), (হরিবল হরিবল-**..*ইত্া1দি )। 

৩৯ 

খ্সায়রে নগর বাসি! হরিনাম দিয়ে যা প্রেম নিয়ে ফা 

আযবে আয়। 
মোদের কুদ্দিন গেল, সুদিন এল; ( একবার হরিব্ল হরিবল 

ভাই )। 
১। হরিবল হরিবল, বল হর্গিবল, উঠ্ল ধ্বনী দেশে; যত 

ধনী মানী জ্ঞনী, পুরুষ রমণী, ডুবিয়ে ঘেল সে রসে, হরিনাম 

গেয়ে যাঁয় প্রাণ গে।রা্টাদ (হরিবল হরিবল ভ।ই ), নয়ন জলে 

ভাসে বয়ান, নিতাই তুলে প্রেমের নিশান, ডাক্ছে মধুর ভাষে 

(হরিনাম নিবিকে প্রেম নিবিকে ) (কেবল হরিবল হন্লিবল 
তাই); হরি বল্বি যারা, প্র]ণের বান্ধব তারা, ( হন্রিবল 

হরিবল ভাই), হঞ্ে ছু ভাই এম্নি মাতোয়ার!, কাঁতরে হরিনাম 
_বিলাঙ্ক। 



_ নামসংকীর্তন। ৪৫ 

২1 নাম বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর, মধুর ভকতি 
ঘোগে, নাম যত কর গান, বত কর পন, মধুর ,মধুর লাগে, 

যার নামে এত মধু ঝরে, প্রেমে না জানি কি.করে, হয় কি 
আনন্দ পেলে তারে, বার জাগে তার জাগে; আন্না পরাণ 

ভ”রে, একবার ডাকি তারে, দেখি কেমন ক'রে থাকে দুরে) 
প্রাণ সপিলে এ রাঙা পায়। | 

৩। হরে কৃষ্ণ নাম, হরে রাম রাম, যদ্দি অবিরাম বে, 
বৃত্ত দুখ তাপ 'ভার, মনের আধার,সকলই ঘুচিয়ে যাবে, হিনাষ 

বিনে আর কলি যুগে, ওষধি নাই ভব রোগে, (কেবল হরিবল 

হরিবল ভাই ), পান করিলে ভক্তি যোগে গ্রাণে আরাম পাখে; 

দয়াল অনতারে, এবার ভাবনা কিরে, হরিনাম কর ভাই ভঙ্কা 

মেঃরে, ভব পারের হবে উপায়। 

৪০ 

হরিবল হরিবল, বল কেবল হবিবল, ভব গারের সম্বল 

কররে। 

১। আর কতযাবে ঘুম, শিযপরে বসিয়ে যম, (একবার 

জাগরে জাগরে ), হে কৃষ্ণ হরে বাম কহরে। 
২। কিবা মন্ত্র কিবা বিধি, হরিনাম মহৌধষধি, (হরি 

বলটে বলনে ), পান করিলে ভবব্যাধি যাবেতরে। 

৩। ছাড় হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার, অবিচার অত্যাচার (হবি 

বলরে বলর্েে)) ( আর ) কত কাল এপাপের ভার সবেরে। 

৪। এমব ধন জন পরিজন, রবে কার কতক্ষণ (হরি 

বলরে বলরে)? পর কামের পথ এখন দেখে। 
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৫। টক থাকিবে রাজা পাট, কৈ থাকিবে স্বর্ণ খাট (হি 

বলরে বলরে ), শেষের শষ শ্বশান ঘাট হবেরে । | 
৬। কি চাও কি চাও আর, হরিনাম কর সার, (হরি 

ব্লরে বলরে ), অনায়ামে তব পার হবেরে। 

৪১ 

হরিহে কর বানাকর ভবে পার। 

বড় ভরসা করিয়ে তোমার, নাম নিয়ে দিয়েছি সাতাঁর। 

১। বয়ে গেল স্থুখের রবি,হ'য়ে এল অন্ধকার, মায়া মোহ 

কুবাতাঁদে উলিল পারাবার; গগন ছাইল মেঘে, বজর ছু'টিছে 
বেগে, অভাগারে করিতে সংহার। 

২। এত সাধের দ্েহতরি হয়ে গেল চুরমার, ভাসাফে 
অকুল জলে পালাল মন কর্ণধার, (কত) পাপী তাপীভর] তারে, 

চলেছ সাগর পারে, অভাঁজনে মনে নাই তোমার । 
0৮০ চালাসস্প্নম তপন 

৪8 

জয়,ভব বন্ধন-মোচন কারণ, জগত জীবন .ভ্রীহরি। 

অন1থ বান্ধব, শ্রীনাথ কেশব, যাদব মাধব যুরারি | 

১। শ্রীণন্-নন্দন, ভ্রিলোকবন্দন, গিরিগোবদ্ধনধারী, ভব 

ভয় তঞ্জন, নিত্যনিরঞ্জন, ভকত রঞ্জীনকারী। 
২। অনন্ত শয়ন, কৃতাস্ত দন, ভ্রান্তজন ভ্রান্তিহারী ; 

আগম নিগম তত্র, যোগমত্ত্র যাগযন্ত্, বেদান্তে তোমার আন্ত ন! 
হেরি। - | | 
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৩। আপনে বিপদে, ঘে সে রাসপণে, সম্পদ পদে পদে, 

তারই, (আছি) শত অপরাধে, অপরাধী পদে, রাখিও নি 
রুপা করি। 

৪৩ 

হরি প্রেমভৃষণে যে সেজেছে, অন্ত ভূষণে কাজ কি আছে]! 
মণির শিরোমণি, নীলকাস্তমণি, জেনে কাল ফণী, শিরে 

বারেছে। 

১। পর প্রেমের কাজল, প্রেমের কুগুল,প্রেমের তিলকরে, 
পর প্রেমকহার, প্রেমে দাও সাতার, প্রেমেরই পাথার প'ড়ে 
রয়েছে। 

২। পেল প্রেমে গোবদ্ধন, প্রেমে কপিগণ, প্রেমে বিভী- 

বণরে, হ'ল প্রেমে যছুপতি, অজ্জুনের না ( গ্রেমে ) বলি 

দ্বারে হরি বান্ধ! প'ড়েছে। 

৩। পেল প্রেমে যশোমতী, কুবুজ। শ্রীমতী, প্রেমে দেব- 

কিনীরে, পেল প্রেমে বসুদেব, শ্রীদাম উদ্ধব, (হবি) প্রেমে 
নন্ের বাধা মাথে বয়েছে। | 

৪। পেল গ্রেষে হরিদাস, গ্রব শ্রীনিবাস, প্রেমেতে 

গ্রহলাদরে, গ্রেমে বৃষকেতু ধন্য, সুধন্তা মুখস্থ, ছিন্ন মুডে হুণডে 

ইবি ব'লেছে। 

৫। হরি" গ্রেম অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে যার, শঙ্কা! কি 
শমনেরে ; মন প্রাণ ভরি, বল হরি হরি, হক্সি ভিন্ন তরি ভবে 

কিআছে। 
ঙ 

উট পিপিশশি শা 



৪৮ নাম-সংকীর্তন | 

5৪8 

কর হূদয় মাঝে অধিষ্ঠান, হরি হদ্িরঞজন। 

তোমায় মনের মতন, করিয়ে যতন, রাখ্ব হদে হদস্ রতন 

৯। মাখিয়ে গ্রেমের ফুল গীরিতি চন্দনে, হরি হলি বীন্জ- 

মন্ত্রে দিব গচরণে, (বড় সাধ যে ছিল, অনেক দিন হ'তে বড় 

সাধ যেছিল, কবে হনে মম হেন দিন, পার তব দরশন | 

২। নয়নের জল খিন্দু মন কুত দিয়ে, রাখিয়।ছি মালা 

গেঁথে তোমার লাগিয়ে, (কৰে সাজিয়ে দিব; বিধু. খ্দন পানে 

চেয়ে চেয়ে, কবে সাজিয়ে দিব), কবে গুপুধ হইগ্ে তোমার 

বেড়িয়ে রব চরণ | 

৩। ধরম করম হীন আমি অভাজন, অনাথের বন্ধু তুমি 

পতিত পাবন, (একবার চাইতে হবে, দীন হীনের পানে এক 

বার চাইতে হবে), তোমার দয়ার ভিথারী হয়ে, রয়েছি গর! 

ধন। | 

দীনহীনের পানে একবার চাইতে হবে, অভাঞজজন পানে 

একবার চইতে হনে। 

হরি চরণে শরণ, লয় যেই জন, তারে না তাজিতে হয়, 

অভাগন বলে, ফেলে দিবে ঠেলে, (দয়াল) নামের তা মরম 

নয়ছে। 

তাই যুদি হবে, পতিত পাবন তবে) কেনবা লইলে নম; 

অপথ কুপথগামী, যে হই সে হুই আমি, ত্বারণ তোঁম।ও 

কামছে। | 

ভোমারই আদেশে, ভ্রমি এই দেশে, পাপপুণ্া নাহি জানি। 

হাই কর তুমি, ছাই করি আমি, ঘাম দাস প্রভু ভুমিছে। 
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আমি ক্ষুদ্র নদী, ভুমিহে জলধি, ভুমি ভিন্ন. গতি নাই; 
তাইপে তোমাতে, চাই হে মিলিতে, দয়! ক'রে দাঁও ঠাই হে। 

হাসিব কাদিব, নাচিব গাইব, লইয়ে তোমার নাম) হরি 

হরি বলে, তব প্রেম জলে, শীতল করিব গ্রাণ হে । 
কেবল বল্বহরি। কেবল বল.ব ইব্িঃ ভবপারি দিব হরি 

ডঙ্কামেরে। : 

একবার চাইতে হবে, দীনহীনের পানে একবার চাইতে 

হবে; তোমার দয়ার ভিখারী হয়ে রয়েছি পরাগ ধন। 

8৪৫ 

“এসে লাঁগলরে চৈতন্যের জাহাজ স্ুরধুনীর ঘাঁটেশ। 
ব'লে বল হরিবল, বল হরিবল, এই বেলা চল ছু*টে। 

টিকিট ষ্টেসন ঘাট হয়েছে সুরধুনীর তটে। 
১। টিকিট মাষ্টার হরিদাস তথায়, তার দয়াগুণে, কড়ি 

বিনে, সবাই টিকিট পায়, তথায় প্রথম শ্রেণী অধম শ্রেণী নাই, 
সকল সমান বটে, (রাজা প্রজ1 মজুর মু'টে ) তথাপ্ন কারে! ন। 

গুমান খাটে। 

২। গ্রীশুন অদ্বৈত টাদের হুঙ্কার গুল! যায়, এখন খুলবে 
জাহাজ, যাহার যে কা, পেরে সকাল আয়, ডাকে নিতাইটাদ 

সারক্গ হরে, সবে আয়রে ছুটে, (যাবি নারায়ণগঞ্জের ঘাটে) 

শেষে পাবিম্সে কপাঁন্ কু'টে (পারের জয়োগ এমন )। 

৩। যাহার যত পাপের রেঝ| ভাই, বিনে লগেজ ভাড়া, 

করে তারা, মালকো1ঠ| বোঝাই, বখন হরি বলে উঠবি কুলেরে, 
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সকল ব্েখে দিবে, (তোন্েক় পাপের তেঝা সকল) (হপ্সি 

নামের বদল সকল) ভবে এমন দয়াল কৈ ঘটে। (তার। 

রাঙ্গ নিষ্ষে সোণা বাটে )। 

| ৪৬ | 

হরি আর ষে প্রাণে মানে না, কবে তোমার হবে করুণা । 

তোঁমার নামে রুচি হবে নাকি, ( দিনকি এমনি যাবে) 

আমার মন কি ভাল হবেনা । 

১৯। এই বড় হে মনোবেদনা, তোমার নামে প্রেমে সবাই 
ক!দে, আমার নয়ন কেন ঝোরে না। যরং হাস পরিহাস ক'রে 

থাকি, মনে করলে ক।দতেবা কি, চোখে কত লঙ্কা ঘ”সে দেখি, 

€ আমার) এক ফোটা জল বেরয়না। (হরিহে আমার এমনি 

দশ! ) (কাদা! কিহে মুখের কথ।, যদি মন না কীদে)। 

২1 যখন নাম কীর্ডনে বাই কোন খানে (কারো অন্ত 

রোধে। উপরোধে), লোকের দেখ! দেখি খসে থাকি, নামের 

সুধা পশে না কাণে, কত করি ছিদ্র অন্বেষণ, তত্তা ভক্ত কে 

কেমন, আমি লোকটা কেমন, পাইনে ওজন, মনের গুমান 

ছুটে না। ( হরিছে আমার এমনি দশ) | 

৩। আমার কারেসনে মনতো মিশেনা, তাঁই সারে থাকি, 

মাখা মাথি, আমার কাছে ভাললাগে না, সকলে গা আলিঙ্গন, 

আমার.ভাগো কুবচন, আমি বিলাই যেমন, পাইছে. তেনন, তবু 

তো মন খিখেন1। (হপ্লিহে আমার এমনি দশা)... 
এই ভাগ্য হীনের হবে কি ফেদিন, কৰে তুণ হ'তে হীন হুখ, 



নামসংকীভন। ৫১ 

চক্ষে বব দীলের অধীন, কবে শুন'ব গাব হরিনাম, কীদব প্রেমে 

অবিরাম, ফৰে ভাই লে কোপ দিবসবে, ভিন্ন বিচার রবেন! 

(ভক্ত পরশ পেয়ে)। 

আজ হরারভাটি 

8৭ 

আমার হিয়ার মাণিক কালিয়া সোগা,গলিয়ে গলিয়ে চলিয়। 

যাগ্স। 

জগ মন চোর, সদ! গ্রেমে ভোর, আখি ঝর ঝর র্লাধ! 

গুণ গায়। (হরি গুণগান্ন) 

গ্রে্মমী স্বর্ণময়ীর বর্ণ মেখে, ব্রজের কালবরণ ফেলিয়াছে 

ঢেকে, তেমন মধুর বচন, তেমন হাসি মুখে, এযে সেই ত্রিভঙ্গ 
চেন! যায় চোখ দেখে। 

আগে চুড় ভূষণ ভাল বাদিত পরিতে, নইলে কেন হেন 
ঝুঁটি বাধে মাথে, যদি ন!জানিত বাঁশী বাজাইতে, অন্ুলা 
নাড়িবে কেন কথা কইতে। 

উঠিতে বমিতে হরি যে বলে, ( একবার) রাধা রাধা বলে, 
পড়ে ঢলে ঢলে, হেলে ছু'লে আবার, হরি যে বলে। 

মুখে বলছে হপ্সি, (হরি বলরে কলির জীব) প্রেম ভিখারী, 

গড়। গড়ি ধুলায় প'ড়ে। হরি যেবলে। 

হবি হরি ব'লে, ভাসে আখি জলে, পাগল করিল দেশ; 

বরে কাছেপায়, তারে ডাকে তয়, কাহারে নাহিক দ্বেবরে। 

কারে নাধ দেয়, কারে প্রেম দেয়, কারে ধরে দেয় কোল, 

(অধম) পাতকী পাইলে, টেনে আনে কোলে, কেবল বলে 

হন্পি বলরে। 
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কত উলে তরঙ্গ, দেখিলে সে রঙ্গ, কত অন্তরঙ্গ সঙ্গে ফিরে, 

তাঁদের কেহ নহে কম, সবে অনুপম, হরি নাষে আণি ঝোরে। 

কত রাজেন্দ্র নরেন্দ্র, প্রিয়তক্ত বৃন্দ, ভীপদ গ্রসাদ ধাচে, 
হ'ল কত দাস ধন্ত, সতত প্রসর, চরণে লাগিয়ে আছে। 

সবে চলবে, নয়ন খোলরে, (গ্ররূপ দেখিয়ে জনম ক”রেনে 

সফল) (সবে চল ত্বরা চল) একবার হরি হরি বল, লু'টে লু'টে 

পার। 

(হরি বল, হরি বল, হরি বলরে একবার হবি বল) ( এই 

হরি নাম পারের সম্বল, এই হরি নাম অস্তিমের বল, মিছে 
কুভাবনায় হ'লিরে ভল, হরি নাম বিনে আর নাই কিছু বল)। 

৪৮ 

হরি কি দিয়ে পুজিব তোমায় কি আছে আমার! 

প্রেম ফুলে পুজিলে নাকি, পুঁজ হয় তোমার। 

১। আছে সুবাসিত যত ফুল, মালতী বেলি বকুল, (কিনা 

নন্দন কানন জাত, পারিজাত ফুল) কিছুই ন! সমতুল হয়হে 

তাহার, (এতই অমূল্য সে প্রেমফুল ), কেবল তুলসী আর গঙ্গ 

জলে, পুর্গিলে কি তোমায় মিলে, হুন্নি অশ্রুঙ্জলে ন! ভিজা'লে 

চরণ তোমার । (ভুমি নেওনা কোলে) 

২। এসব মঙ্থাপুজার উপচার, আমি কোথা পাষ আর, 

( সেই প্রেম ফুল আর অশ্রধার, তাঁকি যার তার ভাগ্যে মিলে), 

তাই নিরুপায় ভাবিয়ে তোমার, নাম ক'রেছি সার, এই হবিনাম 

নিতে নিতে, যদি সে ফুল ফুটে চিতে, তবে ছুটিলে পায়ে ছুটিতে, 

নয়নের ধার। (তোমার দয়া হ+ক্ল 1 
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৩। হরি একথ। শুনেছি আমি, নামের সনে. আছ তুমি, 

(আছে) এই কেধ্ল এক হদপন শ্বামি ! ভরসা আমার, বণে 

কেবণ হরি হরি, ধুলায় দিব গড়াগড়ি, পায়ে রাখ বা না রথ 

হপ্সি, সে ইচ্ছা! তোম[র। 

(ধুলায় গড়ি যে দিব, হরিবল হরিবল ঝলে গড়ি যে দিব; 

(হরিবল হরিখল হরিবল বলে) নইলে ছুব্বলের বল আছে কি 

আর (আমার মত সম্থল শৃগ্ত) (হরিখোল হরিখোল হরিবোপ 

বিনে ) ধুলায় গড়ি যে দিন, হি বল, উঠে নাচব, লু'টে পড়ত 

ধূগায় গাড় যেদ্িব। কেবল বল্ব হরি, গড়াড়ি দিব হরি ধুলায় 
পড়ে, 

( ধুণায় গড়ি যে দিব) 

হবেকুঞ্জ রাম, হরে রাম রাম, অবির/ম নাম গাইব হে, 

পূব হইয়ে, সাধ মিটাইয়ে, (সুগল) চরণ বেড়িয়ে থাকিবে । 

তুমি ঠেলে ফেলে দাও, কিছ তু*লে লও, (তোমার) যাই 

মনে লয় তাই করছে, ফিরে চাও বানা চাও, যথ। তথা যাও, 

অমি লা সঙ্গ ছাড়িব হে। 

(কেবল বলব হি গড়াগড়ি ইতাদি) 

তোমানধ ডাকিতে ডাকিতে যদি কেন মতে," এমনি 

খাসত মাজিতে তোমারই দয্ভাতে), একবার ডাকিবাঁর মত 

ডাকতে পারি; তবে অধম বলিয়ে, ফিরে না চাহিয়ে, দেখিব 

কেমনে থাকিবে হরি। 

যাঁদ তোমার দয়! হয়, অসম্ভব নন্ন, এই মরুভুমে সে ফুল 
ফুটতে পারে; (ভবনে অতুল যেই গ্রেমফুল ), তবে বিচিত্র কি 
আব, চরণ তোমার, 'াখালিতে হবি নয়ন নীরে! 
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(কেবল বলব হরি গড়াগড়ি ইত্যাদি) 

( ধুলায় গড়ি যে দিব) 

(মিল) 
বলে ফেবল হুরি হরি, ধুলায় দিব গড়াগড়ি 

পাঁষে রাখ বানলারাখ হরি সে ইচ্ছা তোমার । 

৪৯ 

বল ভাই হরি, বদন ভরি, খেল দেখি এই নৃন্তন থেল।। 

হতে ধরি হরিবল, পায়ে পড়ি হৃরিবল, মারিলি মারিলি, 
আবার নয় মারিধি, তবু হরি হরি বল ভ্রাই বেলা (ভাইরে 

'মাঁধ!)। 

১। যে খেলা খেলিয়ে হয়েছ বেহাল, এ খেলা সে খেলা 

আকাশ আর পাতাল, (যদি) গোলোক ধামে যাবি ভাল কঃরে 

ঢাল, ( খেলা) ঢালরে সকাল ডুব বেলা । (এতদিনে তোর 

ফিরেছে কপাল, খেলার সাথী পা”ণি নন্দ লাল! (শ্রীগৌরা 

রূপে )। 

২। যেমদখেয়ে বেতাল রলি এতকাল, গে মদ ছেড়ে 

এ মদ খেয়ে দেখ মাতাল; মেমদ খেয়ে কেবল ভোগিলি 

জঞ্জাল (সাছ! কি না মাধ! শপথ করে বল), এমদ খেলে যাবে 

ভবের জল! (সানা কিবা মিছ! পরথ ক'রে দেখ )। 

৩। চিনি মণ্ড কত খেতেছ মিঠাই, ছুবার দিলে আবার 

বল আর মা চাই, আগি যা এনেছি খেকে দেখন! ভাই (এমন 

কখন খাঁওনি মাঁদাই ), যত্ত খাবি তন্ত হবি উতল! (হঙ্লিনামের 
মিঠাই) (আরে দাও দাও ঝলে)। 
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৪. ছলে ধলে যত খর ধন, (তার) কাণ! কড়ি সঙ্গে 
যাবে কি কথন, এনেছি যে ধন, লু'টে নে সেধন, এ ধন যাবার 
বেল। হবে পারের ভেল! (এই হরিনাম), (ভব সিন্ধু পারে )। 

৫০ 

হরিনাম এনেছ, বেশ কঃরেছ, আয়ন! তবে নাচি গাই। 

গায়ে কাধা মেরেছি, ঘাইট ক'রেছি, ক্ষমা! কর ভাই ঠাকুর 

নিতাই। 

১। ভব পারের ঠাকুর তোর!1 যে ছুভাই, আগে তে! এত 

জানি নাই, (ঠঞ্জুর নিতাই নিতাই হে), জ্গান্লে তোমার 
সোণার অঙ্গে, অমন করে কিরে মারিতেম ভাই (ক্ষম। কর 

ক্ষমা কর, ক্ষমা! করে আমার ঠাকুর নিতাই ), মারিব ন। আর, 
কাছে আর আমার, চরণ ছু”য়ে ভাই পরাণ জুড়াই। 

২। হরিনাম নিলে ভব ক্ষুধা! যায়, অগেতো এত জানি 

নাই, জান্লে এমন সুধা খু'য়ে, মদ খেয়ে কিরে, ডুবিতেম ভাই 

(হরিবল হরিবল হরিবলরে আমার ঠাকুর নিতাই ), কি নাম 

শ্ুনাইলি, পাগল ক'রে দিলি, মনে লয়ন। আর ঘরে ফিরে 

যাই । 

।৩। এমন; শমন দমন নাম নিয়ে কোথ! ছিলি, পাতকীরে 

কিরে মনে নাই, তবু ভাল আজ মাধাই ঝলে, এতদিনে খবর 
করিলি তাই, তা নইলে আমার, কি'যে হতে! আর, কোথ। 

ঘেতেম ভেসে, কে রাখিত ভাই। 
৪1 শত অপরাধ ক্ষয়! দিয়ে যদি, দয়! ক 'রে পায়ে দিপিরে 

ঠাই, যখন তোরে চার্চ তখন যেন পাই, ,চরণ ছাড়া আর ক*র 



৫৬ নাম-সংকীর্ভন। 
ন। ভ[ই, পাপী তাগী বলে, ঘেওন! আব ফেলে, পড়েছি অকুলে, 

ডু'লে মেরে ভাই। 

ও | যদি হরিনাম দিয়ে ভেঙ্গে দিলি ঘুশ, ওনাম যেন আর 

ভ্'লনে ভাই, কেবল হরেকুষ্ রাম, হরেকুঞ্ণ রাম, রাম বাম 

যেন অবিরাম গাই । আমরা দুভাই মিলে, ন।মে প্রেমে গাছে, 

হার ব'লে ঘেন ধরণী লোটাই (এই ভিক্ষ। চাই নিতান)। 
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৯ 

তোমায় আর কবে পাব দেখিতে, দিব না যেতে । 

আমান এক] ফেলে ফোণথ। যাবে, যাব তোমার সাথে মাখে। 

১। নবঘনষ্টীমরূপ, অধর সুধার কৃপ, কিবা শোভ1 অপ- 

পপ, বাশের বাশীতে $ একবার দেখে লই জনমের মত, দাড়াও 

হরি ও রূপেতে। 

২1 তোমার অপ্রিয় কত, সাঁধিয়াছি অবিরত, অজ্ঞান 

অজামিন মত, ক্ষম এ স্ুতে, তুমি অক্রোধ পরমানন্দ ভাল মন্দ 

নাই তোমাতে । 

৩। তুমি ভূলাও কান্ত ভ্রান্ত জনে, তোমার অন্ত কেবা 

জানে, ধরি ধরি করি মনে, নারি ধরিতে; আজি আপনি এসে 

ধা দ্রিলে, নিদানের বিধান করিতে । 

৪। হরি, ন! পূরিতে মন সাধ, হয়ে এ'ল কণ্ঠ রোধ, আর 

তোমার ও রাঙ্। পদ নারি ভাবিতে; ঘর্দি চরম কালে, কাছে 

এলে, চরণ তু'লে দাও হে মাথে। 



৫৮ প্রেম-ভক্তি | 

ন্ 

হরি মন গেল তোমার রূপের পানে, ঘরে রই ফেমনে। 
তোমায় যে দেখেছে, একবার নয়ন কোণে, তোমান্ন যে 

দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি প্রাণে যানে। 

(আমার প্রাণে যে টানে, ঘরে রই কেমনে, গ্রাণে যে টানে; 

ভোমার ভূখনমোহন কপ হেরিয়ে, প্রাণে যে টানে, ওরপ যোগী 

জনমের জাগে যনে, গ্রাণ যেটানে)। 

১1 কিবা অমল কোমল, বদন মগ্ুল, করণে কুগল 

দোলে, স্কাহে ঠমকে ঠমকে, চপল চষ্কে, অলক তিল ক। 

ভালে । তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নয়ন 

কোণে, তার কি প্রাণে মানে । 

২। কিবা আমর বাঞ্চিত, অনগগ লাঞ্ছিত, সুঠাম শ্বামল 

তগ্গু কিবা কোকিণ গঞ্জিত, অবন রপ্রিত, ললিঙ ভামিত বেণু। 

করে শোভা যে করে, গরূপ যে দেখেছে নয়ন ফোণে তার কি 

প্রাণে মানে । 

৩। কিবা রঞ্জিত অঞ্জন, গঞ্জিত থঞ্জন, বঙ্ধিম নয়ন ছুটি ; 

কিরা দশন দুপাতি, মুকুতার ভাভতি, বিষ্বাধর পরিপাটি। 

তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নয়ন কোপে, তার 

কি প্রাণে মানে । 

৪1 ক্ষিবা শ্রীবংস্ত লাঞ্চিত, কমল! বাঞ্চিত, সরস উর 

পোভা; ভাছে রাধা উপহার, বন ফুপহার, ভকতের মনোলোভা। 

কতই শোভাঁষে করে, তাহে ভৃগু পদ কোক্নদ, শোভ। যে 

করে; একবার যে দেখেছে নম্নন কোণে, তার কফি প্রাণে মানে। 

৫1 কিবা মধুলো তে ভ্রমে, মধুকর,জ্রমে,যুগল পদ দরোজে। 
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তাছে শোখার সুপুর, আহাকি মধুর, রুণু ঝুছ রুণু বাজে; 

তোমায় ভূধি কেমনে, একবার যে দেখেছে নগনম কোণে, তার 

কি প্রাণে মানে। 

৬। (আমার প”ল মনে, তোমার লীলা! খেল বৃদ্বাবনে ) 

গিয়ে গোকুল মাঝারে, যশোদার ঘরে, মঙ্জাশলে গোকুল বাপী, 

রূপে হয়ে পাগপিনী, রাধা! বিনোদিনী, চরণে হইল দাপী। 

তোমায় ভুলি কেমনে, একবার যে দেখেছে নগ়ন কোণে, তার 

কি প্রাণে মানে। 

শ। (একদিন গোচারণে, তুমি কি খেল! খেলিলে বনে ) 

নিয়ে মোহন বাশরী, দঁড়া'লে শ্রীহরি, তমাল তরুল তলে, 

তখন কৈলাস ঝ্র্সনী, জগত জননী, আসিয়ে করিল কোলে । 

চোমায় ভূলি কেমনে, একবার যে দেখেছে মন কোণে, তার 

কি প্রাণে মানে। 

ট। (সেইদিন গোচারণে, এলে মিলিল অমরগণে ) 

মিলে দেব পুরন্দর, ব্রহ্ম। মহ্ধেশ্বর, তান ধরে বজ্রপাণি, নিয়ে 

সুমধুর বীণে, হরিগুণ গানে, মাতিল নারদ মুনি। তোমায় 

ডলি কেমনে, পরন্মপ যে দেখেছে নয়ন কোণে, তার কি 

প্রাগে মানে। 

িিইলাজারিহতেউিভটিজতিটে 

১৬ 

কোথা গগ্রাথ সখা আমার, নয়ন বাকা বংশীধাবী। 

তুমি নুকা”য়ে নুক”য়ে থেকে আমায় কেন কীদাও হুরি। 

(এনে দাও দেখ! পরাণের হবি, ওহে দীনদয়াল কালাল 

খ'লে, দাও দেখা পর।ণের হননি) 



৬৪,105 প্রেমাভক্কি |... 
১ ছে ইক্ষি তোযার রীতি, কীদাও তারে - নিতি, যে 

ভোমার লাগি কাদেছে হরি; ভুমি কীদালে কৌশল্যা মায়ে, 
কীদালে দ্বনক বিয়ারী। 

 ' (তুমি কারেন! কীদালে হরি, পি ্ি টি কা 
কারেনা কাদালে হস্সি.) 

২। কাদে যশোগতী মায়, দেবকিনী হায়, রাঁধ। সহ যত 

গ্োপকুমারী । ডুবে কালিদয়ের কাল জলে, রাখালে কীধালে 
হরি। | 

(আমি ন্থুধুই কি কাদিব হরি, আমার হাধিতে কি লয়না 

মনে, সুধুই কি কীদিব হবি) 

৩। গেল কেঁদে কেঁদে আখি, ওহে কমঙ্্রমাখি, দেখিবান! 
দেখি, বাচি কি মরি; তুমি হাপাও কাঁদাও যা হয় কর, হ্বদ- 

কমলে দাড়াও হরি (বামে রাধা নিয়ে, বাক। হয়ে, হৃদকমণে 

দাড়াও হযি)। | 

ভরি উড 

৪ 

আমার মন সঁপেছি, প্রাণ সঁপেছি, হরি তোমার রান্স! 

পায়ে। 

, ফিরেচাও বানা চাও, মার ফি বাঁচাও কর যেবা চাও, 

আমি আছি'তোমার মুখ চেয়ে। (তোযার য| ইচ্ছা তাই কর 

হরিহে, ওহে দীনদাময় )। 

(তোমায় ভেবে ভেবে, আমার হ'ল কিছে ) 

আমি শয়নে স্বপনে, কিস্বা জাগরুণে, নয়নে.ওরূপ দেখিছে 
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(ধেন হাঁলিয়ে খেলিয়ে নাচিয়ে বেড়াও, (আমার আগির 

কাছে))। | 

তোঙ্গায় ধরিবার গেলে, যশোদার কোলে, ঝাঁপিগ্নে পড়ি্জে 

চুকাও ভে। 

যেন গ্রোপিনী ভাড়ায়ে, ক্ষীর মর খেয়ে, হাঁসিয়ে ছুটিয়ে 

গলাও হে। 

যেন মথ! সনে কানু, খাজজাইয়ে বেণু, বনে বনে ধেনু 

ফিরাও হে। 

যেন নিয়ে ক্ষীর ননী, যশোদ| জননী, নীলমণি ঝ'লে ডাকে 

হে (তুমি স্কিয়ে থাকিয়ে মায়েরে করাও )। 

যেন গোপকুজবাল1, গেঁথে বনমালা, আশা পথ চেয়ে 

থাকেহে। 

১। শোভে শিরে শিখী পাখা, শ্রীরাধ| নাম লিখা, কজ্জল 

রেখ! বাকা নয়নে ; ভালে অলক তিলকাঁ, মেঘে বিজলি রেখা, 

কটিতট পীত বসনে। 

২। দোলে গলে মাঁলভী হার, মধুর লাগি তার, মধুব্ 
তনে অলি গুজরে, দেহ চন্দনে লেপিত, চন্ত্রমা ভাগিত, তাশ্বল 
রঙ্সিত অধরে। | 

৩। রান্ব। চরণে নুপুর, আহ] কি মধুব, কণুঝুছ রুণু খু 

বজেহেঃ করে মোহন বাশরী, কিশোরী ফিশোরী, দিবা 
দিভাবরী ডাকেহে। 

৪। তখন শুনিয়ে বাঁশরী, আকুল! কিশোরী, না মানি 
খাশ্ডরী ছুটছে; চনে আ[পন। পাসরি, নাবান্ধে কবরী, নীলা 
স্বরী ধরা লুটেছে। 



৬২ প্রেম-ভক্তি । 

(চলে বিহ্বল হয়েগে।, কৃষ্ণ প্রেমে রাধ। বিহ্বল! হয়গে। )। 

ক্ষণে গড়ে ক্ষণে ধায়, শ্ণে ইতি উতি চাক 

(পথে) কফালবরণ ধত দেখে, ক্ৃষ্ত ভ্রমে চেক্গে থাকে । 

( গাছে) শিখী নাচে তু'লে পাখা, রাধা কমু অই প্রাণসথা, 
(দেখ! যে ঘায়গেো, চেয়ে দেখ দেখ দেখ গথি! দেখাযেযায়গে।)। 

ডাকে কুহু কুহু পিকসব, রাধা কয় অই বংশারব (শুনা যে 

যায়গো, সখি! কর্ণ পাতি গুন, শুনামে যায়গে।) করে গুণ. 

গুণ. ধ্বনী অলি রাজে, রাধা কয় গ্ুপুর বাজে, (অই শুন, 

শুনায়ে যায়গে।, রাঙ্গা পায়ে হপুর বাজে শুনাষে যাযর়গো )। 

৫1 দেখে তমাল তকবর, ভে বে শ্তাম জলধর, সাপটিধরে 

নিজ বুফেছে; দে'খে গগনে মেঘমালা, ভেবে চিকণ কাঁল!, 

দাড়া? দাড়ও বল ডাকেছে। 

৬। খুজে কণ্চ বন উপবন, গেয়ে শ্তাম দরশন, কাতরে 

কিকণ! ধাচেহে; দেখে বত সহ্চরী, সেরূপ ঘুরি ঘুরি, হি 
ভরে ঝলে নাচেছে। 

আমি তোমার লাগিয়ে, ভবন ত্যাগিয়ে, ভ্রমণ করিব 

গোকুল ধাম। 

(ত্র্জের) ঘরে ঘরে গিয়ে, খাইব মাগিক়্ে, লইয়ে যনে 

ভানারই পাম। 

(ভোমার ) ভক্ত খুজিয়ে, পদরজ নিয়ে, হৃদয়ে মাখিয়ে 

পুরাব কাম। 

(সদা) রব মনোস্থখে, কোকিলের যুখে, শুনিয়ে বধুর 

সধুর নাম। 

আমি ছুমাথি ভরিয়ে, লব ভিরধিয়ে, নবীন! কিশোগী 

নণীন হাম।  « | 
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করে সে দিপ হবে, আমার এগাপ দেহ ব্রদ্ধে খাবে (আমার 

দেই শুভ দিন কবে হবেছে, পোড়া দেহ জুড়াইবে, তোমার 

রঙ্গ! পায়ে মতি হবে), সুখে ডু'বে রবে সুধা পেয়ে। 

০০০ 

৫ 

যায় যাবে গ্রাণ, জাতি কুলমান, (জ্রীহরির ) পায়ে ষদ্দি স্থান 

পওয়া বায়। 

যেমন তেমন, নহে গো দেজন, (তারে) যেমন তেমন মনে 

ক পানন। 

১। আমান যদি তাহার মনে নাহি লগে, বাসিবে সে ভাল 

কোন অনুরাগে, না বাসিলে ভাল তারে সেই বাগে, তাহার 

ফিব। আসে যাগ গো, (য। যায় সখি! আমার সে যায়), 

আমার কাছে সেতো, লাগে মনের মত, (আমি) তাই সে 

ভাল বানি তাঁয়। 

১। সে, নাথাকে নাথাকে দেখি কোথা যায়, ধরে বেক্ধে 

কারে কবে রাখা যায়, যাইব সেখানে, যেখানে লে যায়, থাকিব 

পায় পায় গো, সে রাখে বানা রাখে, ঘেখে বালা দেখে, (সদা) 

চোখে চোখে আমি রাখিব তায়। 

৩।| সেকারে ভাল কারে মন্দ নাবাসে, কারো হাঃখেনা 

কাদে সুখে ন। হাসে, সদয় নিদয় কারে নয় গে! নে, (তারে) 

তবু সবে ভাল বাসে গো, জানি কি গুণে ভূবন ব্রাখিয়্াছে বশে, 

উদ্দেশে ড|কিলে গ্রাণ জুড়ায় (তারে দেখিলে যা হয় কহিবার 

নয় )। 



৬৪. প্রেমি: .:. . 
৪1 শুনেছি তাহার স্বভাব এমন, গোপনে থাকিয়ে আগে 

বুষে মন, তধু সে চরণ, না'ছাড়ে যেজন, লেজন তাহারে 

পায় গো, আমি গ্গেনে শুনে তাই বেছি শরণ, বন, মরণ 

ভাচারই পায়) 

| ৬ 

যথা যাই তথা যাই রাখিও মনে। 
চাছিলে ওযুখ পানে ফে'তে, না চার প্রাণে ॥ 
১। এক পদ গেলে সরে, হিন পদ আমি ফিরে, আবার 

ভোসাষ ভাল ক'রে, দেখিতে চায় গ্রাণে; একবার একবার 
'দেখি, আবার চেয়ে থাকি,এত সুধ। রেখেছ কি ও বিধু বয়ানে। 

২। যদি গ্রাণে বেঁচে থাকি, (আবার) হতে পারে দেখ! 

দেখি, নিলে এই দেখা দেখি হইল ছুজনে, যদি নয়নে নয়ন, 
না হয় আন্গ মিলন, দেখ। দেখি থাকে যেন পরাণে পরাণে ॥ 

তারে বড় ভাল বাসি, মন খু'লে যেড়াকতে পারে। 

মন খুলে যে ডাকতে পারে, প্রাণ খুলে যে কাদতে পারে। 

 ভগবান। চোখের কান্না মজে চোখে, প্রাণের কার! বাজে 
বুকে, বে ছুঃখ পেয়ে মুখ চেয়ে.থাকে, কোলে নেই তারে ; ষে 
জন মুখে মুখে আমার ডাকে, যাইনে আমি তার দুয়ারে |: . 
ভক্ত 1. যদি তুসি সবার পিতা মাতা, তুমি বার, অন্ত 
দঁত।, (ভবে) অভত্তেরে ফেলবে কোথা, অনাদর ক+রে, যে ্ ন 
মাম জানেনা, ডাক অনেনা, তার গড়ি কি নাই ষংসারে।, 



| পরেনি: 1. | ৬৫ 
ভগবাধ, ). আছি ভক্কের অধীন আছ বলে অভক্কেরে 

দেইন! ফেলে, রেখেছি এক সুপথ খুলে, তাহাদের তরে, সামার 
ভক্তসঙ্গ যেন রুরে সঙ্গে ক'রে নেই তাহারে । . 

ভক্ত । তোমার ভক্ত চিন্র কিসে, কোথা বেড়ায় কাগ। 

বসে, মঠে মাঠে গৃহ.বাসে, কোথ! পাই তারে, আমি. আধার 

থরে আছি পড়ে, না চিনা'লে চিন্ব কারে। ( তু দয়া করে 

হাতে ধ'রে)। 

, তগবান। আমার ভক্ক পড়বে ধরা, বদন খানি হাসি ভরা, 

জীতে মরা নয়ন ধারা নাঁয শু/নে বরে, হয়ে আমার প্রেমে 
মাতোকারা, ধেঁচে দে কোন ঘারে তারে । 
ভক্ত | হরি, ভক্ত হৃদে থাক ভুমি, একথ। শুনেছি .আমি, 

ধেই ভক্ত দেই তুমি, চিন্তে কে পাঁরে, যদি আ [নি ধরা ন! 
দাও ভুমি, কেমনে পাব তে যারে । 

৮" 

আর চাহিতে কিআছেনাথ, না চে'তে সব দিয়েছ, ন! 

ডকিতে সথে সাথে দয়া ক'রে রয়েছ।' 
'১। আমার জন্য. রবি উঠে,আমার জন্য কুসুম ফুটেআ মার 

জন্ট ঘাটে ঘাটে, তটিনীরে রেখেছ? অ।মার জন্য নীলাকাশে, টা 
হাসে, তারা হাসে, আমার জন্ত ভাল বেমে, ফুলে মধু দিয়ছে। 

'২। আমার জন্ত কোকিল ডাকে,শিখী নাচে ঝাঁকে বাকে, 

আমার জন্য ম।য়ের বুকে, শ্নেছ ঢে+লে রেখেছ, আঁমার জন্ত রে 

জাগা, আমর ঘন দয়া সায়া, আমার জন্থ তরু ছায়া, যখা ্ 
 রেখেছ। | | 
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৩। আমার জন্ত ক্ষুধায়ে ফল, আমার জন্ক পিয়দে জল, 

আমার ভন শীতে অনল, তাপে অনীল দিয়েছ, (সদা) ক্সামার 

জন্ত কীদ তুমি, (আছি) তোমার জন্ত অন্ধ আমি, তাই জে'নে 

কি দয়াল ভুমি ধেঁচে দয়! করেছ। 

৪ তক্ত বদল হরি তুমি, ভক্তি ধনের কাঙ্গাল আমি, 

(আমায়) অযোগ্য জেনে কি তুমি, (সেধন) দিতে বাঁকি 

রেখেছ, হরি তোমায় হাঁপাই গাছে, (তাই) ভক্তি ধন লইব 

যেচে, ঘে ধন লিয়ে তোমার কাছে, যাওয়ার বিধান করেছ। 

৯ 

বারে ভাবিতে আনন্দ বয়, দেখিতে আনন্দময়, হৃদয়ে ধরিলে 

তারে নাজানি কি সুখ হুয়। 

১। জানি কোন্ বিধি এটা গড়েছে, নয়নে কি *দ 
পেতেছে, অধরে মধু রেখেছে, ভাব দিয়েছে রসময়। 

২। তার বি শীলতা, কি মমতা, কিবা কথার মধুরত।, 

কথায় কে'ড়ে লয় পরাণের বাথ, মনের কথা টে,নে কয়। 

৩1 আগেই তার ন।ম শুনিয়ে, বসে আছি মন হারিশে। 

গখন আ্ধাময় মুখপানে চেয়ে, হারিয়েছি মুদয়। 

১০ 

যার হরি নামেতে রুচি হয় না। 

মে কেন ভকত জন, খুজে খুঁজে লয় না॥ 

১ ভকতের দরশনে, ভকতের পরপনে, ভকতের প্লে 

বরিষূণে। মনে ময়লা রয়না । 
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(২। যেই নাম. সেই রূপ, রূপ নয় স্থধার চ সে রূপের 
অনুবূপ, খুঁজে পাওয়। যায়না! । 

৩।. €নরূপে কার মন বাঁধা, গোঁকুলে তার নাম রাধা, 

আছে বাধ! প্রেমে যার বাধা, (সেতো) রাধানাথে পায়না 

81 রাধাককফ দোহ নাম, দোহ রূপ রাধাস্াম, বিনে সেই 
গ্রাণারাম, প্রাণে কিছু চায়না । 

১5 

তোমার, নাম সে শুনি, ধাম নাজানি কোথা! গেলে তৌমাঙ্ক 

পাবছে হরি। 

নাম শু'নেছি যে দিন, ভূ'লেছি সেদিন, ন! দেখে কয় দিন, 

রবছে হবরি। 

১। তোমার লাগিয়ে কত শত জন, কতমত করে কঠোর 

সাধন, যে!গ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম পালন, করে হরি কত জনহে? 

এসব শকতি কিছু নাই আমাতে, এসব রীতি নীতি না জানি 

গালিতে, হা'বার মত আবদার জানিহে করিতে, ইথে যদি চিতে 

দয়া হয় তোমারই । 

২। হেন শুভ যোগ হবে কি আমার, পাব কিং এহেন 

করুণ! তোমার, চরণ সেবনে, নাম গুণ গানে, হবে মম অধিকার 

হে, ডাকার মত তোমায় পাব কি ডাঁকিতে, (হবে), দেখার 

মত দেখা তোমাতে .আমাঁতে, লিখে তোমায় চিতে, পাব কি 

রাখিতে, 'হবে কি থাক্ষিতে বাসন। তোম্ারই। (এই রুসহীন 
চিত্তে) $. 
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ও রবি শশী হাসে আকাশের গার, শাখে বপি সুখে 

পাখীকুল গায়, ফুলের সৌরভে ষলয়ের বা, পরাণ জুড়ায়ে 
যায় হে। যেদিকে বখন নয়ন ফিরাই, তোমারই মহিম। ছেরি 

সেই ঠাই, তবু তোমায় হরি ধবিতে না পাই, পথে গথে তাই, 
কেঁদে কেদে ফিরি। 

৪। কেদিবে ব'লে সে পথের গরিচয়, কোথ| গেলে হঙ্গি 

দেখ! শুন! হয়, (ঘথায়) প্রেমের প্রবাহ অহরহ বন্দ, সকলই 

মঙ্গল ময়হে , যাহারে দেখিতে চিতে ভাল বামে, সে বদি মন 

বুঝে কাছে দাড়া এসে, হাহারই বাতাদে, তাহারই পরশে, 

প্রাণে অমিয় ববষে, দুঃখ তাপ হরি। 

৫1 মূনেব কথ কইলে লোকে পাগল কর, তনু, তোমার 

কাঁছে হরি না কহিলে নয়, কেবল তুমি আমি রই, দ্রঃণ সুখ 

কই, চিতে সামার এই লয়হে, ন। দ্রিব কাহারে তোমাব কাছে 

যেতে, না দিব কাহারে তোমাবে দোথতে, তোমায় পলকে 

পলকে, এক দেখে দেখে, আনি একা র+ সুখে বোখে প্রাণে 

ভরি । 

১২. 

হরি ভুমি যে করুণা ময়, মে কথা নয় মিছে, জামার ষে 

তকতি নাই, কেমনে যাই কাঁছেছে। 

১। হবি তোঁমাধ দ্বভাব কোলে বাধা, জাম।র শ্বতীৰ 

ধুলার থাকা, তোঁদার স্বভাব আমান দেখা, আমি যাই পরে, 

হরি ধুল! ঝেড়ে, কোলে করে এমন আর কে আছে ছে। 

(হরি ভূমি বিনে ত্রিভূ্ঘনে )। 



(প্রেষ:ছক্তি 1. ৬৯ 
..ঈ । ছ্রি তোমায় স্বভাব ক্ষমা কর?) আমা শভাব রাগে 

গড়া, তোমার হদয় প্রেমে ভরা, আমি যাই ভেঃড়ে, যাহার 
এমন কপাল গোড়া, 'কে যার তাহার গাছেহে। (ভার ডি 
বিনে কে'আর আছে)। 
৬1 যভ সন্ধা] করি আর পুজা করি, হাত নাড়ি আর 

মুখ. মাড়ি, মনে য1 ভাবন। করি, তাহা কে জানে, যত ব্রত করি, 
নিরম করি, কেবল লোক দেখান বাহছুরী, লুক1?য়ে কোথা! 
কি-করি, তাহা! কে দেখে, হরি, তা ব'লে কি লুক চুরি, তোমার 
সনে মাজেহে (তুমি অন্তর দেখ বাহির দেখ) (তুমি অন্তর 
জান বাহির জান)। | 

৪। হরিয| করি তা করি আমি, তোমার রর রেখো 
তুমি, ন্ুপথ গ্ামী, কুপথ গামী, কর যা ইচ্ছে, আমার পাপ পুণা 
সকল তুমি,আমি কি তার জানিহবে, (আমার ভাল তুমি মন্দ 
হরি, আমার সুখ তুমি, ছঃখ তুমি, আমার শান্তি তুমি ভ্রান্তি 
তুমি )। 

১৩ 

হরি, তোমারে ভাবিয়ে, তোমারে দেখিয়ে, তোসারে 
সেবিয়ে পিয়াল! না যায়। 

যত দেখ! পাই, তত দেখ! চাই, আমি সকলই ভু'লে যাই, 
দেখিলে তোমায় 

১। মলে চায় তোমায় বৃকে ভরে রাখে, আখি চায় দেখে 
গলকে গলকে। পদ সেব। করে চাহে, আমি কারে কৰি সুখী, 



(প০ প্রেমভক্তি | ; 

কারে, রি ছুখী, (হরি) কোথ| ভোমায়, সখি, বলল ন্ 

যোয়ায়। 2 

২] আমি যেমন চাই, (গ্রিক ) তুমি তেমন হও, তেমন 
ক'রে হাস, তেমন ক'রে চাও, তেমন ক'রে কথা কওছে, তুমি 
তেমন ক'রে বেড়াও, তেমন ক'রে দাড়াও, ছরি, তেমন ক+রে 

জুড়া, প্রাণে যেন চায়। 

৩। ছাড়িবার রতন কি ছেড়ে দিব তোমায়, গলার মালা 

কঃরে রাখিব গলায়, জপের মালা আমার তুমিছে; তোমা 

একবার হাতে নিব, একবার মাথে থোব,. একবার নিরখিব। 

আবার লব হিক়ায়। (প্রাণে যখন যেমন চায় )। 

১৪ 

যেনামে যেডাকে তোমায় সে নামে পায় হরি। 

(যদ্দি ডাকত্তে পারে, তোমায় তেমন ক?রে, ব্যাকুল শ্বরে ) 

তুমি সেই নামে সেই বেশে এসে, কেন। হও তাহারই। 

(কত নামে যেডাকে, তোমায় হদে রেখে প্রেমে মেখে) 

১। কেহ.হরে কৃষ্ণ রাম, দুর্গা ছুর্গা নাম, অবিরাম মুখে 

বলে, (এসব তোমারই নাম, এসৰ তোমারই লাম, তোমারই 

কাম) কেহ জনকালী জয় ব'লে, জবা বিন্বদ্বলে, চরণে অঞ্জলি 

ঢালে। (প্রেমে গলে গলে)। 

২। কেহুইন্জচন্্র যম, তপন পবন,' বরুণ ভঞ্জন করে, 
( এদব হোমারই নাম * "ইত্যাদি ) কেহ ভঞ্গে গণপতি, কমলা 

ভাব্বতী, ত্রম্ম। বিষু মহেষ্রে | 
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জন বে নামে ডাকে, তুমি সেই নার্সে সেই বেশে এসে 

ফেনা হও তাহারই। | : 

৩ (ক্ষত নামে.যে ডাকে-*.- ইত্যাদি): কেহ উর 

নুরধুনী, কেহু রাধারাপী, কেহ ভজে ফণধরে, (এসব তোমারই 
নাষ.--ইত্যাদি ) কেহ তরঙ্গ নিরাকার, ভাবে অনিবার, কষে 
ডাকে অনদারে। | 

৪1 (কত নামে যে ভাকে...ইত্যাদি ) কেহ ভ্জে গোরা. 

টার্দে, কেহ মহম্মদে, € কেহ) যীশু পদে ম'জে রয্ব, € এস্ব 

তোম(রই নাম-...ইত্যাদি ) হরি যে ঘ। বলুক মুখে, তোমাকেই 
ডাকে, তুমিহছে জগতময় | : 

৫। যেমন নান। দেশ দিয়ে,নান| নদী বয়ে, একই সাগরে 

মিলে, তেমন যথা তথা থেকে, যে নামে যে ড।কে, সবে বাক়্ 
তোমারই কোলে । 

যে জন যে নামে ডাকে, তুমি সেই নামে সেই বেশে এসে, 
কেন। হও তাহারই। 

ৰ ১৫ 

তোমার লাগিয়ে, পাগল হইয়ে, একবার যাই মনির 

একবার আপি থরে, বারে বারে পথ চাই। 

. পাতাটি নড়িলে, ফুলটি ঝরিলে, ফলটি পড়িলে, চমকিয়ে 
চাই, একবাদ় একবার: উঠি, একবার একবার ধলি, একবার 

মনে বালি, এলে কি কাঁনাই। 

১) আমার লাগি. তোমার 'কিবা আসে যাঁয়, তথাপি 

করুণ! করেছ আমাগ্গ, দেখা দিতে ' কেবা! এত পখ যার, ন! 
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জানি পেয়েছ কত ব্যথ| পাস, (নিজ ) সুখের তরে ছুংখ দিয়েছি 

তোমায়, কঠিন। এমন আমার মত নাই। 
২। এত ভালবাঁম আমার বা কোন্ গুণে, পাঞ্জের যোগা। 

নই বুকে লও টেনে, ভাল মুখে কথ! ফহিতে জানিনে, রাখিতে 

জনিনে তোমারে যতনে, তবু, দয়া ক'রে যদি রাখিলে চরণে, 

যখন করি মনে তখন যেন পাই। (তোমার সেবা আখ বিনে 

ক্বুন্যু নাহি চাই )। | 

১৬ 

ঢাকা আছে যদ নাথের মদের ঘর | 

কত মাতাল তার থতের নফর। 

হ'ল দেশের লোক সব নেশা খোর। 

১। নগদ কড়ি নিয়ে যেবা সময় মতে যার, কত বাঁছ। 

বাছ| খাটি মদ দেমনের মহ পার, যে গ্রোল করিয়ে মম 
হারা (সেতো কিছুই ন! পান), তারে, করে খানার লোকে 

ধর পাকর। 

২। ঘছু নাথের মদের ন্ুতার একবার যেবা পায়, (সে) 

ভালুক মুলুক কোচের কাপড়, বান্ধা দিয়ে থায়। কাছে যারে 

পায় সে তারে খাওয়।যর় (কপাপনি একা না খায়), নাই তার 

কেহ আপন কেহ পর। 

৩। মাঞাল বলে যদ আমায় মর্দ ছাড়িতে কও, ছাড়তে 

পাঙ্গি ভুমি যদি একবার একটু খাও, যদি এক ফোট! মদ মুখে 

ছোয়া (তুমি থাগুব1ল! খাও), অমনি ভেঙ্গে যাবে গুদাল 
ক্ষোনু। শশা 
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১৭ 

(ইদ্বব ) দেই মে অ।মাব, আমি সে তাঁছার, অ।মার লে'গে 

যার নয়ন বোঁরে। 

যেপলক নাহে'রে, প্রলয় মনে কবে, (আমায় তিলেক 

ছে'ডে রইতে নাবে ), সদ আমি রাখি তারে হুদ মাঝারে। 

(আমার আপন কবে )। 

(আমি সাধে কি ভকতের দাঁপরে ) 

১। দিয়ে ধর্শধর্মা ভার আমার উপরে, বর্ধাকর্ম সকল 

স'গে আমার করে, যাহ! আমি কবাই তাহাই গে করে, ঘলা- 

ফল কি পরে, মনে ন| বিচারে, তার জাতি কুলমান, আমাক 

কারে দান, কেব্শ প্রেম স্ধাপান বাঞ্ছ! করে । (অঙ্চ 

চাছে নারে)। 

২1 (আঁমিমাধে কিভকতের দাসবে) যেল্গথে কিন্বা 

খে, যখন যেমন থাকে, আমাতে মন রেখে আমায় হয 

ডাকে, আমি কি আর তাকে, দূরে ফেলে রেখে, রইতে 

গাবি সুথে, সইতে পারি কাক, ঝসে লেডাকে যেখানে, ছুটে 

বাই গেখানে, আমাধ পরাপ ধ'ষে টানে, ভক্তি ভোরে । 

( গ্ইতে পারি নারে )। 
৩1 আমাকে ঘষে চাবে, যারে যথা পাবে, মবে সমভাৰে 

ভালবাস! দিলে, যারে নিরখিবে, আমাকে ভানলিবে, মামি 

সর্ধপীবে আছি ুক্মভ।বে, এমন যখন হবে যেদিকে চাহিবে, 

( কেবল) শ্মামাকে দেখিবে লং তরে (ভবের ঘরে ঘরে )। 

রাগের টরউউজজসচজনিত 
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১৮ 

মধুর যামিনী, মধুর টাদদিনী, মধুব মধুর মকলই আঙ্। 
মন নধুমর, এপ মধুমর, লব মধুময় তে।মায় পেয়ে রলরাজ ॥ 

১। মধুমধ আজ এই নিকুঞ্জ কানন, মধুভরে নত যন্ত 

ফুলনন, মধুর মধুব্ধ বোলে, পিক বধু মধু ঢালে, মধুরু গুপ্রানে 

মধুপগণ। (তথ দণাগমে তন্কে সচেতন ) (ভেবে, তব সম!গষে 
দব। মমাগম ), মধুর শারদ চাদের আলোকে, মধুব তরঙ্গ মমু- 

নার বুকে, মধুর পখন খেলে, কিধ| মধুর চমকে, তারকা সমাজ । 

২। তোমার মধুর অধর চাঞিয়ে, ধীর! যেমনি মধুর 
লাগিক্সে, হাসি হাদি ঢালি মধু, তেমনি তোযিণে বধু, অনেক 

দিনের ভূষিত গ্রাথ। দরদ করিলে কবে মধুধান। এত মধু 

তোমার হৃদযে রাখিয়ে, কেমন ক'রে বধু থাকিবে চাপিগে, 

আপনি উঠে হ। ধটিয়ে বর মখু বগিমণ তোমারই কাজ। 

৩। কত মধু তোমাৰ হরি নাম শরুবণে কঠ মধু বধু 
জনম কীর্ঘনে, কন মধু দগপনে, কত মধু পরশনে, কন মধু 

ভদে ধারণে ) কত যপু তোমান শ্রীপদ সেবনে) তুমি যাদ এহ 

ম্পুময় না হনে, জিলোকে ঠোমাকে কেন বা চ।হিবে, ত্রজ বধ 

কেন মদিবে, তেন তোমাকে ভঙ্দিবে, তা'জে কুলল(জ। 

৪1 (হুবি)তুগিযেকি মধু ভূমি কিতা জান, রতন কি 

জানে 'আাপনার €ণ, স্থধা পানে ক্ষুধ। মানে, চাদে কিতা ক 
জনে, তাঁহার বম তামিয় দান, চকোর বিভোর »কগিয়ে পান, 

দধুব মরম যুগ জানে, সে রপ ন! পশে নীক্স পরাণে, ৩৫. 

হি ভুম্ শ্বগুণে। আস ঢাল মধু রাশ, ধসি হাদ মাঝ। 

৮ 
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হরি তোমারই ঢরণে, তোমারই সেবনে, খকি সদা মনে 

এই আকিঞ্চন। 

আমাব এই আশা, আমর এ পিপাম।, কবে তুমি নাথ 

বরিবে পুবণ। 

১। শত কাজে থাকি (তবু) মন থাকে তোমাতে, আকন 
ধরণ যেন টুঙ্বকে লোহ!তে, উঠিতে বসিতে আছি দিন গাঁণতে, 

কবে হবে দেখা ভোমাতে আমাতে ; নদী সরোবরে কত বারি 

আছে, সে সকল দেখি ঢাতকী কি থাচে, (সে) জলপরেখ 

কাছে, পড়ে দয়। ধাচ, এক খিন্দু কৰে হবে বগিষণ। 

২। মন বুরিতেকি দুধে দুবে থাক, অগ্তবে যাকরে 

সকলই তো দেখ, ওবে কেন হেন দেহ মনোছ্ঃখ, অদেখা হইষে 
পাগল কবে বাথ; সইতে পারি বুকে অন্ত শত দুঃখ, শ্রীমু 

বিরহ ন। সহে গলক, (যদি) তুমি কছে থাক, দ্ঃথে মম সুখ 

সুখময় দেখি আখল ভূবন । 

৩। কবে পদ পাখালিব ঝরিয়ে ঝুঁরিয়ে, আখি জুডাইব্ 

মুখ চেয়ে চেয়ে, হ'দ শীতলিব বুকে লয়ে লাফে, মাতিব মাতাৰ 

গুণ গেয়ে গেয়ে, অদ্ানন্দে রব ভোমাকে লইষে, শ্রবণ জুডাব, 

বচন শুনিয়ে, কাছে কাছে রয়ে, ছুখ মুখ কয়ে, পাপরিব গৰ্ 

মরম বেদন। 
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বই যাই বাই, ভাই বলে ভাই, দেখো! যেন মনে খাঁফে। 

এত তখা দেখি, এত মাখামাখি, রাখিও অন্তরে মেখে। 

১। আব্ণর হতেক সুখ শান্তি ধন, সকলই ভোমার গস 

বদল, (কেন) প্রিয় দর'শন, প্রেম আলাপন, ভাগা ফলে মিলে 

থাকে, অস্ত শত দুঃখে ছঃখ নাহি গণি, তব হুংথে ছুংখী সুখে 

সুখ মানি, বথ! তপ। থাকি কাণে যেন শুনি, তুমি আছ আমার 

দুখে । | 

১। যথা তথা যাই, ষথ! তথ! থাকি, হাদয় মাঝে যেন 

€তাবায় লদা দেখি, পপ ছারা হ'লে তোমায় যেল ডাকি, ওলাস 

যেন মনে থাকে, ভাকিলে এমনই ছু'টে এস কাছে, নয়নের জগ 

1দও মুছে মুছে, মরমের মরমী এমন কে আর আছে, লাথেৰ 

সাধী তুখে দুঃখে । 

..৩। কত পুপো জানি পেয়েছি এসল, কে জানে হইৰে 
হেন সুথ ভঙ্গ, এখনই পরাপে হতোছ আতঙ্ক, কেমনে রবনা 

' দে'খে, এসগ ছাড়িতে গ্রাণে কিহে চায়, দায়ে পড়ে ভাই হ্ঃয়ে 

যাই বিদায়, এত ছুংখেযর্দ প্রাণ থেকে হায়। টেপে এনো 

আবার বুকে । (ভাইরে এমনি করে) 

২১ 

হরি আদরের ধন, তুমি যেমন, তেমন ধতন জালি কৈ 

তে।য।র (আআমাদ হৃদয় পতন) (আমার হৃদয় রতল, অন্ধের 

নয়ন )। 
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হৃদয় রঙ, জমুলা কতন, তোমারই মতন কে আছে 

আমার। 

১। তব প্রেম রসে ডুবে যেই জন, সেই জানে নাথ তু্ি 
কি রতন, জহ্রী না'হলে জহর কেমন, জানে কিতা অন্ত 

জনহে, কমলিনী জানে ভান্ুর মরম, কুম্দিনী জালে টাদের ধরম, 
তরদ্গিনী জানে সাগর সঙ্গম, সে জানে সেজন যে জন যাহার 

(নইলে অন্তে জান। ভার) 

২। নয়ন পাগল দরশ লাগিয়ে, পরাণ আকুল পরখ 

চাছিয়ে, চরণ ঘুগল সেবিয়ে সেবিয়ে, শীভল করিব প্রাণহে, কেন 

কত আশা হদে উঠে ভে'মে, সফল না হয় আপনি যায় মিশে, 

তোমার হয়ে নাথ রব পদপাশে, হেন পুণ্য বল কি আছে 
আমার (সদা রব পদপাশে )। 

৩। তবে যেকরুণা কর দয়াময়, তে কেবল তোমা 

নাষের পরিচয়) নহিলে যে গুণে হইবে সদয়, (তাতো) আমাতে 

সম্ভব নয়হে, চাতকী কি পারে মেঘে আনতে ডে'কে, ভূষিত 
গরাণে পথ চেয়ে থাকে, গনি জলদ গলে পড়ে মুখে, তা 

নইলে কি থাকে জীবন ভাহার। 
৪। তপ যপত্রত আহক পুজন, মূল মন্ত্র আমার তুমি 

একজন, তব নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভজন লাখছে, গন্ধ 

গঙ্গা বারানসী বৃন্দাবন, কোটি তীর্থ আমার তোমার ওচরগ, তব 

সম্মিললে সামান্ত ভবন, নন্দন কানন সমান আমার (হলে 
তব সম্মিলন )। 
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হ্খ 

তুমি যদ ভৰ কর্ণধার, তবে আর আমার ভাঁধনা কি। 

কার কি আমার আচার বিচার, এ চরণ সার করেছি 

॥ মকল ভার তোমায় দিয়েছি )। 

১1 মার গোপ। এই জগত ভ"রে, তার ছেলে কি ভাতে 

মরে, ক্ষুধা পেলে আদর ক+রে, ন! চাইতে দেয় অধরে, (তবে) 

কেনথাকব উপবাসী, কেন মাখৰ ভম্মরাশি, (হাসিব খেলি 

আনন্দে ভামিব, হরি হবি লে নাচিৰ গাইব, হরি বল। হরি বল, 

হরি বল, হগ্সিবল) কেন খুজবগনা কাশী, ঘরে আমার ন! 

আছে কি। (কাছে তুমি যখন আছহরি)। 

২। তোমার কোলে শুয়ে পেকে, কার্দব কেন ডেকে 

ডে”কে, মাথার মাঁণ হাতে রেখে, দূরে খুজলে হবে কি) সাগর 

কূলে কহে বাসা, ন! যায় যদি জল পিপাসা, (দেখে শু'নে ষই 

তবু না স্থধাই, হেলায় হেলান তুলিক্কে নাখাই) তাহলে এ 

ছুঃখের দশ, এন্ধনমে যাবে কি। 

৩। তুমি যেমন দীন দম্বাল, আমি তেমন দয়ার কাঙ্গাল, 

অসার এমন দে'খে বেহাল, আড়ালে আর থাকবে কি, মানার 

অধার প্নেখে পাছে, এন একবার চোখের কাছে, (দাড়াও 

ধাড়াও খেরি, ওনপ মাধুদী, ধরা ধরি করে গাই হবি হরি) 

আনমনে তার কাজ কি আছে, বর্তমানে হয় যে সুী। 

কউজিডকিতওসাজরতিন 
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২৩ 

কেমনে জ!নিবে হরি, কেমন রতন তুমি | 

আপনি কে দে'খে থাকে, আপন নয়ন মপি। 

১। ফুলের মাঝে মধুর আকর, মধুকর তা খেয়ে বিভোর, ফুলে 

ফিসে মধুর খবর, রাখে আপনি, চাদের জধা চকোরে খার, 

আলোকে ভূলোক জুড়ায়, ঠাদে কি তা বুঝতে পার, সেষে কি 

সুপার খনি। 

২। পরশ মণির কি মহিমা, যাঁগরশে তাই হয় সোণা, 

মণি সে তত্ব রাখে না,কি যে আপনি, ভেমনি তোমার চরণ 

ছয়ে, কতজন যাঁর ধপ্ত হয়ে, সাধে কি তোমাকে গেয়ে, 

ভুলিগ্নাছি জদয় মণি। 

৩। যেস্ুখ প।ই দরশনে, যেন্ুখ পাই পরশনে, যে সুখ 

গদ সেবনে, পাই গুথমণি, ঝলে কয়ে লোকের কাছে, সে স্থ 

বুঝান মিছে, ভোঁমাতে কি মধু আছে, মন জালে আব জানি 

আমি । 

২৪ 

হি তোমার লাগিক্নে পাগল হইন্, (তবু) লাঙ্গতয় কেদ 
ধায়ন!। 

ভেবেছিম্থ কত কব শুলিব, *দ *খ, কোন কথ! নীলে 

হয়ন। | 

১। জানি আমি তুমি পরাণের পরাণ, তুমি আমাঁব ফৰ 
ভপ জপ ধ্যান, তব পদধতিয় অন্ত নাহি স্থান, তবু অভিমান 
বায়ন।। $ 
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২। তুমিচাও আমায় টেনে নিতে বুকে। হয়ে সে বল 

দিলে কৈ আমাকে, চরণ ছুঁতে যার ভয়ে চিত কাপে, সে যে 
আর ভোমাকে পান! । 

৩। দেখো যেন আমার হেন দশ! দে'খে। ঠেলিয়ে ফেলিয়ে 

ধেওনা বিপাকে, গতি মতি হীনে ষনে যেন থাকে, (দয়াল) 

নামে যেন দাগ রয় না। 

৪1 যেষন হ'লে হরি তুমি আপন ছও, দয়া ক'রে আমায় 

তেমন কারেলও, তোমাক মতন সরল শ্বভাব আমার দাও, 

(ষনের ) ফলিনভা যেন রয়না। 

৫ | যেমন ক'রেচাও্ড তেমন ক'রে হরি, তোমায় ত্বেন 

সুখে ভজিবারে পারি, নাম নিয়ে যেন যাই গড়া গড়ি 

(ভোমার) প্রেমে যেন বিমুখ হইনা | 

৬1 আমার জাতি কুল মান যতলাঁজজ ভয়, এই নেও 

তোমায় দিলেম দয়াময়, দেহ মন গ্রাণ নেও সমুদয়, (লামার) 

কিছুই যেন আর রয়না। 

উপঙ্গ। 

পব নিয়ে যাও ছরি, ধর ধর নেও, ধর নেও সব, নিয়ে যাও 

, হরি, আজ দিতে এসেছি দিয়ে যাব, সব নিগ্নে যাও হরি; আমি 

' এসব দিয়ে কি করিব কেবল তোমায় নিয়ে সুখে রব, (সব 

দিয়ে যাও হরি) আমি তোমাকে লইয়ে, ফোগিনী হইগে, 
বাগিয়ে খাইব পথে, লোকে দেয় দিবে কাঁদী, কলক্ষের ডালি, 

, লধিয়ে লয়েছি মাথে (সব লিগে যাও হরি)। 

ধুতাতজাসহী 
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ন& 

এত কেন ভাল সাসি। 

কে বুঝিবে, কেন নাথ ক্যোমার এত দেখতে আআ ।সি। 

১। নয়ন কেনর্ণ জে তোমায়, প্রাণে কেন ভোমারে চার, 

চরণ কেন ছুটিয়ে খায়, তোমারই আশায় শ্রবণ কেন থকে 

জেগে, বিধু মুখের কথার লেগে, কেন এত মধুর লাগে, দেখিতে 

গলপ রাশি । 

২1 (তোমার) হাসিতে মাণিক গড়ে, কাঁদিতে মুকুতা 

বন্দে, কথ! কইতে স্ুধাক্ষরে। চোখে শ্াগ হরে, নানা রূপ গুণ 

যু, গাকে থাকুক শত শত, আমার কেবল মনের মদ্ঘঃ 

ছোষারই এ সুখ শশী। 

৬ 

আমি যদি ভার হইতে পারি, সেকেন আমার হবেন! তবে । 

আমি যদি পায় জড়িয়ে পড়ি, সে কেমনে আমায় ছাড়িকে যাবে। 

১। মন প্রাণ তারে ঢেলে দ্রিলেম কৈ, দিয়েছি দিয়েছি 

মুশে সুধু কই, এখনও সন্দেই ছুটিল বা কৈ, (তারে) অটল 

বিশ্বাসে ভালবাসি কৈ, সেনা থাকে কৈ, আমি থাকি ₹ক, 

আমি তাদ্ধ খুঁনিলে সে কেন নুকাবে। 

₹। আমি বদি তার মতন সরল হই, আকুল হয়ে যদি 

তারে ছুখ কই, সকল ভুলে যদি তারে বলে রই, প্রাণ 

খুলে যদি তাঁছারই নাম লই, যথা তথ! যাই, তাহারই গুণ গাই, 

( ছায়সে) তবে কেন আমাম ফিরে ন। চাহিবে। 



॥. 

৮৯  প্রেষ-ভক্তি | 

৩। পঁয়। থাকলে তার দয়! কয়ে কৈ, আপন্ কপাল মন্দ 

ভারে মিছে কই, সে দিতে চায় লে, আমি কৈতালই, সে 

নিতে চায় কোলে, আমি সবরেরই; দে আমাকে ডাকে আমি 

জনি কৈ, (সে'ধে) সেটায় দেখ! দিতে আমি রই চোখ মুঁদে। 

২৭ 

ওহে হরি ঢাহ বানা চাহ আমায়। 

আমি তো রঠিতে নারি ছাড়িয়ে ভোমায় ॥ 

১। আমি নইলে চলে ভোমাব, তুম খিনে কেউ নাট 

আমার, আমাব মত কত তোমার চরণ লে লুটায়। 

২। চাদ্দেন। চকোর খুঁজে, (তবু )চকোর থাকে টাদে 

মদছ্ধে, যার কাছে যার পরাণ ভিজে, তাহারে সেচায়। 

ও। ধনগান যত্ত আছে, চাইনে কিছু তোমার কাছে, 

তুমি সদা থাক কাছে, তবেই পরাণ জুন্ডায়। 

২৮ 

কেউ লাগেনা তোমার ক(ছে, ভালবাসে গেবা যত। 

মনের মতণ ভাপবাপা, কেট জানেনা তোমার মত ॥ 

৮। দিনমণি (আর) কমণিনীর, ভালব!স। ভালই জানি, 

কল শুক1'লে দিনমণি, কমলে নাশে, সমভাবে সদা! তোবে, 

কেউ লাই এমন ভ্োমার মত। 

২1 আমার চোখে জল দেখিলে, তোমার মত কে যায 
গলে, কে ক্কাসে আমি হাসিপে আননে এত, দুঃখে ছুঃখী সুখে 

জ্ুধী কেউ নাই এমন তোমার মত। | 



প্রেম-ভক্তি | ৮১ 

৩। পা পিছলে পড়ে গেলে, অগ্ত জনে ছেলে ফেলে, 

ধূপ খেড়ে করে কো'ধ, কে তোমার মত, সাধে কি প্রাণ 

তোমা বলে, দিবা নিশি কাদে এত । 

৪। তাই এসেছি তোম|র কাছে, জুড়া'তে ঠাই আর $ক 
আছে, তৃষিতে জল কে কৈ ধাঁচে, দয়! কার এত$ মেঘ নইলে 

কি চাতক বাচে, থাকুক না মার শত শভ। 

২৭১ 

হুর তোমার অভাঁন করে পুরণ, জগতে কি মিশে এমন । 

ভুমি যদি নার৭ কাছে য্থারণা তথা ভবন ॥ 

১। সেই দিবা সেই নিশি, সেই রবি সেই শনী, সেই তার! 

বাশি রাশি, সেই হাগি হ!সে এখন, তবু যেন আমায় কেন, 

ভূষিতে পারেনা তেমন । 

*| সেই পাখী সেই ডাঁকে, সেই অলি ঝাকে ঝাঁক, 
সেই কুসুম লাখে লাখ, সেই মলয় সেই পবন, তবু যেন 
অ।মাধ কেন, তুধিতে গাদেনা তেষন। 

৩1 কত আসে কঠ যায়, কত নাচে কহ গার, সে 

আনন্দ যে পায় সেপায়, আমার না তায় ভিজে মন, আমার 

ধদ্যানন্দ তুমিহে অমূল্য ধন। 

৪। €ঠামায় নিয়ে শখন বসি, প্রেমে কাদি প্রেমে হাসি, 

আনন্দ সাগরে ভানি, তুমি আমি ছুইজন, স্বরগের সুখ শাস্তি, 

ভব শুভ সম্গিগন। 



৮৪ গ্রেম-ভক্কি | 

০ 

সেকি আমর কবেরে খবব। 

দেখা দিতে, দ্বে'খে যেতে, পলকের কি নাই অবসর ॥ 
১। শামি যেকাদি এখানে, সেতো! তা অন্থুরে জানে, 

নছহিলে পালে ফেমনে বিশ্ব চরাচর, (যে আগুণে জলি গ্রাথে 

ভার কি অগোচর ), জে'নে শুনে ধে কেমনে পাস্বাণে বেধেছে 

আন্কব। 

২। আমি যেত্াব এপজন, তাকিনে হার আছে ম্মবণ, 

নাকি সেদেখে অভাজন, হয়েছে অন্তর, সুঙ্ধন কুজন সব 

তারই জন, তার কেন হবে ঢুষ্ট নজব। 

৩। আমি তায় ডাকি না ডাকি, ভাঁরই অধিকারে থাকি 

দিন ছুঃখী ফেলে দেয় কি, হয়ে বাঝোশ্বর, আমার কিছু নাই 
বলে কি,আমি তার হায়ছির গর 

৪ 1 তাঁর অধিকার যথানথ!, ত। ছেড়ে আর যাৰ কোথা, 

ন1 বাক নাখধুঝক বাথা, বরুক অনার, (তবু) লে আমা 

ভাপ্তবে গাথ!, জীয়নে মরণে দোসর । 

৩১ 

হর বলতে ফেন নগ্ন ঝোরেন।। 

নি তা ন! হলে তুমি নাকি দেখা দিবেগ। 

১। আপন ব'লেযেজানে যারে, তার তবে তায় নকন 

কবে, আমি না জাদি তোমারে পর কি আপনা । ভু৭ 

কেমন করে তোমার তরে হবে ভাবছ! 



প্রেম'ভক্তি । ৮৫ 

২। তোমারই খাই তোমার পরি, তোঁমারই ঘর 

ভোমার বাঁড়ী, তোমার তবিল নাড়ি চাড়ি, আমার কিছুই না; 

ভোমার দেশে চলি ফিরি তোমায় চিনিন!। 

৩। আমার চোখে জল দেখিলে, ছু'টে এসে কর কোলে, 

মায়ের মতন মায় ঢেলে কর সান্বন।; আবার কম্নে পালাও 

কম্নে ভুলা ও, পাইনে ঠিকানা । 
৪ তুমি যে মোর আপন কত, কেউ নাই আমাৰ 

তোমার মত, তবু তোমার অন্থগত হতে পেলেম না; আমায় 

কি এ পদানত, করে লবেনা (দিন কি এমনি যাবে, কেবল 

বেদে কেদে)। 

৩২ 

হরি তোমারই সংসার, তোমারই বাঁজার, কাঁরে ফেলে 
কোথ! পালাব আমি ! 

তোমা ভিন্ন ঠাই, খুঁজিয়ে না পাই, যেদিকে তাক, 
নমেদিকে তুমি। 

৯। তুমি ব্রক্গ। বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, তুমি রামকষ্চ গৌরাঙ্গ 

সুন্দর, তুমি আল্ল! ধীন্ত ব্রদ্ম নিরাকার, কালিক! চগ্ডিকা 
রাধিকা সাকার; শমন পবন শশী দিবাকর, মানব দানব পর্বত 

সাগর, তুমি পণ্ড পাখী পতঙ্গ নিকর, (ভূমি তরু লতা কুম্ছুম 
নিকর), বিশ্ব চরাচর জুড়ে আছ তুমি। 

২। মাতা পিতা ভ্রাতা দারা স্থুত সস্তা, ভোমারই মুরস্তি 

জীবন্ত দেবতা, তাদের এ ভরণ পোষণ, তোমারই লেন 
৮ 



৮৬ খ্রেম-ভক্তি 4 

অঙ্চন বন্ধন; এহেন সোণার সংসার তোমার, কে বলে অসার 

বিষের ভাগার, সকলই মধু সুধার আধার, ছদি মাঝে যদি 

জে'গে খাক তুমি। 

৩। কাম ক্রোধ জোভ.মোহ আদি ছয়, সকলই তোমার 
প্রসাদ নিচয়, ব্যবহারে সুধু শক্র মিত্র হয়, নইলে কেহ কারে! 
মন্দকারী নয়; সাধু কি অনাধু কাহারে কহিব; সকলই 

তোমার বিভূতি বিভব, যাহারে দেখিব তাহারে কোল দিব, 
(অ।মাম়) তেমন ক'রে কবে, গড়ে লবে তুমি (কবে এমন 

দয়া! হবে)। | | 



তৃতীয় তরঙ্গ । 

৮ বউ 

ব্রজ-লীল। । 

৯ 

আর কি তোরে দিব ছে'ড়ে ভাই কানাই। 
দেখ। অনেক দিন পরে, আয়না তোরে, কাধে করে 

নিজে যাই। 
১। ছেড়ে আ*লি, যাবি কালি, কীদালি গেলিনে ভাই ? 

বেচেছি প্রাণে প্রাণে, কপাল গুণে, আবার দেখা হল তাই। 

২। পীতধর!, মোহন চূড়া, বাঁশের বাশী কিছুই নাই ঃ 
এদেখি রাজার মতন, বসন ভূষণ, কেমন কেমন লাগে ভাই। 

৩। কাঙ্গালিনী কমলিনী, কাঙ্গালিনী ব্রজমাই, তুইতো 
ভাই ছিলি রাখাল, হলি ভূপাল, কাঙ্গাল বলে মনে নাই। . 
৪1 (তোর) প্রেমের কাঙ্গাল, ব্রজের রাখাল, গোপাল 

নিতে এলেম তাই, দেরে ভাই করতালি, হরিবলি, তোরে 

নিজে ব্রজে যাই। | 



৮৮ ব্রজ লীলা । 

ই 3 ৃ 
তমালে মাধবী লতা, ঘ্বেরিল হেরলো সখি ! 
তেলে, নবঘন শ্বাম কোলে, বিজলী রাই বিধুমুখী | 

৯। "মরকত ্ণি মাঝে, কণক কলিক! রাজে, বিকশিত 

সরোসীজে, অলিরাজে বিরাজে মুখ নিরখি। 

২। যুগল প্রেম বাধনি, বুগল গ্রেম চাহনি, আধ আধ 
ঘুম্টা টানি, সুবদনী, সরমে নরম সুখী । 

৩ 

ইকি অপরূপ বাঁধে হেরিগো অভিমানিনী। 

শশধর পরকাশে, বিষাদিনী কুমুদিনী ॥ | 
১। শিলা জলে ভেসে যার, বদ্দিব! সম্তবপায়,। অগস্তব 

দিবাকরে, হেঃরে মুদিতা নলিনী। 

২। ছয়ে তোমার প্রেমে ভোলা, দিক ভূ'লে হল পথ 

ভোলা, তাই হুল রাই এত বেলা, ক্ষম অপরাধ ধনী। 

৪ 

কিব| কাঁলরূপে আলো করেছে এ কালরতন। 

'নিধুবনে রাধাসনে যুগল মিলন ॥ 
১। বাখাল বলে দেখনা সধি ! নবঘনশ্রামে, ( এসে দেখ 

দেখ দেখ দেখায় কেমন, নবধনগ্ামে ) সখী বলে রাই চপল 

খেলে বগে বামে; মইলে শোভ। নই তেমন। 



ব্রঙ্-লীলা | ৮৯ 
হ। বাঁখাঁল বলে বাঁকা চূড়ায় শোভে বনমালী, সখী কয় 

সে চুড়ায় চায় মে।র রাঁধার পদধুলি, নইলে হেলবে কি কারণ ( 
৩। রাখাল বলে দখার করে মোহন বাঁশরী, সখী কল্প সে 

বালী ডাকে কিশোরী কিশোরী; রাধা নাম করে সাধন। 

৪। রাখাল বলে শ্তামের অঙ্গে শোভে পীতধরা, সখী বলে 
রাধারূপের মন্গরূপে ঘেরা) তাইতে নাম পীতবসন। 

৫| রাখাল বলে শ্তামের পায়ে দ্বেবে পুজা করে, সখী 
বলে তবে কেন রাধার পায়ে ধরে; হলে দেবারাধ্য ধন। 

,৬1 রাখাল বলে কানাই আমার ত্রিলোক পাণক, সখী 

বলে তবু রাধার প্রেমেরই খাতক, আছে প্রেম খতে লিখন। 

৭। কাঙ্গাল বলে সাখা সখি! দ্বন্দ কর মিছে, যেই রাধা 

মেই কৃষ্চ ভিন্ন কি আর আছে; আছে ছুই দেহে একজন 

৫ 

কোথা গোপাল গোবিন্দ চন্দ্র মুনুন্দ সুরারে | 

আমর! ব্রজের রাখাল, তোমার €্রমের কাঙ্গাল, একবার্ 

দেখ। দেরে গ্রণের গোপাণ, প্রাণ যে কেমন করে। 

( টান) ভূ,লে, গেলি কেমনে, এত ভাল বানা বাসি, ভূ'লে 
গেলি কেমনে, ইত্ে। নহে অনেক দিনেক কথা, ভু'লে গেলি 

কেমনে। | 

১। আর কি রাধা ব'লে বেণু, বাজাবিনে কানু, চরাকিলে 

ধে্ু বনে, আর কি তোরে কান্ধে নিয়ে, বন ফল খেয়ে বেড়া" 
ইব বনে বনে, স্ুণের দৃন্দাঝনে, পাব দেখিতে নন্দ নন্দলে, 
সামান প্রাণের সখা! অদর্শ,ন প্রাণ যে কেমন করে।_ 



৯৩ ব্রজ-লীল | 

২। আর কি যমুলার কুলে, কদস্বের মূলে, রাধা গ্রামে হবে 

দেখা, আর কি কানন কুজুমে, চন্দন কুম্কুমে, ওপদ পুজিব 

সখ প্রাণ তো যায়না রাখ!, বুঝি এই দেখা জনমের দেখা, এক- 

বার দেখ! দেরে প্রাণের সথ! প্রাণ ষে কেমন করে। 

৩। যেই হৃদয় রতনে, রাখিতেম যতনে, পাতিকে হাদক় 

থানি, আছি রতন আসনে, রতন ভূষণে, রয়েছ রতন মণি, 

ছাড়ি হ্বদয় খানি, কঠিন পাষাণ হ'তে কঠিন জানি, একবার 

দেখা দে নীল কান্ত মণি প্রাণ যে কেমন ককে। 

৪| ভরি তব প্রেম রসে যেঈ জন রসে, কেমনে থাকে সে 

ধরে, তুমি থ।কিয়ে অন্তরে, অন্তরে অন্তরে, টান তারে প্রাণ 

ধারে, (তাঁর প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে, টান তারে প্রাপ ধরে, 

ঘরে রই কি ক'রে, সদা গ্রাথ কাদে তোমারই তরে ), একবার 

প্রাণের সথ। দেখা দেলে, প্রাণ যে কেমন কছে। 

০ 

ঙ 

ভ'লকি আমার ওহে '্রাঁণের হরি হিবপাক শিপু রাজোতে বাঁস। 

ভরি নাম বদনে,লিতে ষদ্ি গুনে, করে কত জনে কত উপহাদ। 

১। এ ভব মগুলে, কেনা হরি বলে, এমন কলঙ্ক কর, 

নাথ, সবে এজগতে) পারে এর নাম নিতে, আমারই নাই 

ক্মরিকার | (হরি নাম নিতে )। 
২। শরীক পরিবাদ, গালিনয় আপীর্ববাদ, ইথে না দুঃখ 

'আনে হয়, আমার পাছে পাছে সদ, নান নিতে দেয় বাধা» এছুঃ৭ 

প্রাণে না সয়। ্ 



ব্রজ-লীলা । ৯৪ 

৩। ক্কৃ্ধ নাম ঘরে ঘরে, সরে উচ্চৈঃস্বরে, যেখানে 

সেখানে গায়, কেবল আমি চোরের মত, সন্তঙ' থাকি ভীত, 

পাছে কেউ শুনিতে পায় । (কুষ্$ নাম নিতে ) 

৪| পোষিয়ে শুক সারী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি, বলিতে বলে 
সবাই, যত বনের পণ্ড পাখী, আম! হইতে সুখী, নাম নিতে বাধা 

কারো নাই। (কেবল রাধা বিনে) | 
&1 ক্ৃষ্ত আলাপন, কৃষ্ণ সংকীর্ভন, যেখানে শুনিতে পাই, 

আমার প্রাণে চায় পাখী হয়ে, কুলমানে ছাই দিয়ে, সেখানে 
উড়িয়ে যাই (কৃঞ্চ আলাপনে ); (তাতে পারিনে পারিনে, 

কুষ্ণ অরি মাঝে থাকি, তাতো পারিনে পারিনে )1 

৬। কেজানি শুরুজনে, কি কথা কাণেকাঁণে, গোপনে 

গুনায়ে রাখে, আমি ঘরের বাহির হ,তে, মাইতে ঘাটে পথে, 

সাথে সাথে আমার থাকে 1 (কৃষ্ণ প্রেম বাদিনী )। 

৭1 (তোমায়) ন! পারি দেখিতে,,ন| পারি কাঁদিতে, নাঁ 

পারি কহিতে কারে, তুমি এপব জেনে শুনে, এমন শ্বশানে, 

রাখিয়ে গেলে আমবে ( এমন শক্র মাঝে ) 

৮1 খবরে ন। পারে থাকিতে, নাপারি যাইতে, এ বড় 

বিষম দায়, এমন বান্ধব আছে কৈ, মরম বাথ কই; বলিলে 

কথা না বিকাঁয়। (এ শক্র সমাজে )। 

মিল। 

এসব শত্রু মাঝে সথা, হবেনা আর থাকা, একবার শদয়ে 

যাও শেষ দেখা ওহে গ্রীনিবাস। 

কাগজ ইে অলর 



৯২, ব্র্-লীলা । 

. লী 

শুনগে দখি শুন, বাঁজে ওকি শুন, বধুর মধুর মুরলী 1 

চলগে। সবে চল, ত্বরা করি চল, দেখিগে বনে চল বন্ম।লী ৷ 

১। নিতি নিতি কানু, বাঁজাই়্ে বেণু, ডাকে রাধে আয় 

আয়, আমি নিতি নিতি নই, যাই যাই করি, যেতে বাধা 

গায় পায়। 

| (বাধা এত দিনে ঘুচিয়ে গেল, আমার হ'ল মনে, লি এক 

যুকতি এত দিনে, হবে সহজে দেখ! বন্ধুর সনে$ ইতো গোপ 

কুলের রীতি আছে, তার ধেনু রাখে দধি বেচে, না হয় জেনে 

. আয় সই দশের কাছে )। 

২। হয়ে গোপ বলিতে, ধেন্ রাখিতে, বাধ। কি যাইতে 

ধনে, কত দধি বেডিতে, মথুরাতে গিয়েছি তোদের সনে। 
(নই তা। কেনা জানে, যে'তে দেয় নাই বাধা গুরুজনে, 

জে'নে শুনে, ইথে পাজ নাই কলঙ্ক:নাই)। 

৩। তবে চল সখি চল, বাঁধিয়ে অচল, লইয়ে গাচন বাড়ি; 

তোর! চল সে বনে, ধেনগু মনে যে বনে মুক্ধারি | 

(তারে দেখব সথি, আছে যার রূপেতে লে'গে আখি; 

আমার নয়ন চকোর ভুলিয়ে র'ল, শ্যামশশধর সুধা পেয়ে )। 

৪ আমার আখি আলিতে, ভাঙ্গিয়ে চিতে, মন পাঠালেম 

পরে, গিয়ে মন হ'ল তার, পায়ের নফর, আর না এল ফিরে। 

. (তারে দেখব গিয়ে, আমার মম হর ধন গ্রাণ কালিয়ে, 

তোর! চল ন। সথি'ধেছু লিয়ে )। ্ 

৫। বন্ধুর কাছে কাছে, পাছে পাছে, থকিবি আঁড়ে ক্সাড়ে। 

মুখি ভোমর| দৃবে, ধেনু কিরে, আম দেখিব তারে। 
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(আমার উপলঙ্গ ধেস্থ রাখা, নইলে মূলে কেবল বন্ধ দেখা)। 
৬। গিয়ে বন্ধুর পায়ে, প্রাণ সঁপিয়ে, মাগিয়ে লব বানী, 

ব'লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ। কৃষ্ণ, বাজার দিবা নিশি । (বাশী যদি না 
ৰাজে, তার সাধা বাঁশী রাধা বিনে, যদি নাবাজে)। 

৭। দিয়ে মুখে কালী, হরি বলি, ভাগ।'য়ে দিব জলে, তার 

কাজ কি থেকে, যেনা ডাকে, কষ কৃ বলে । 

"(আমি এই করিব, আমার মনের আশা মিটাইব)। 

1 আমিনারদকে ডেকে, বলিয়ে তাঁকে, বাজাব লয়ে 

বীণে; বীণ! মুনির সাধা, কয়ন! রাধা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনে | 

( শুনে সখী বলে, রাধে সাধের বাঁশী দিন্নে জলে) 

৯। কালশশী, বাঁজাবে বাঁশী, তুই বাজাবি ৰীণে, মোদের: 

কাঁণ জুড়াবে, গ্রাথ জুড়াবে, রাধা কৃষ্ণ শুনে |» | 
( তখন রাধা বলে, সি কার্জ নাই আর গোলমালে, ভোর! 

ধেন্গু নিয়ে চল সকালে )। 

১০।' আমি দাসী হয়ে, বন্ধু নিয়ে, করিব বনে খেলা; 

ভোর! স্থবল নিয়ে, যাই সাজায়ে, আসবি সাঝের বেল! । 

' (যদি শঙ্কা কর, পাছে ঘরে এসে ধর! পড়)। 

১১। এসে তোমরা] সবে, ঝলিও তবে, গুরু জনের আগে, 

তোদের রাই বধূকে, বনে থে+কে, নিয়েছে কাল বাঘে। 

(বড় ভাল হবে, রাই মরেছে শুনলে তাদের, ভাল হবে, 

হয়ত তোদের কিছু দিয়ে দিবে) 

১২। শুনে প্রেম বাদিনী, টিনা বাড়িৰে আনন্দ; | 

হবে তার ালতে, আমার ভাল, গাইব গোবিন্দ। 

(বড় ভাল হবে) | 
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১৩ | বন্ধুর সাথে সাথে, পথে পথে, করিব কত রঙ্গ, কত 

নিশি দিবে, উথপিবে প্রেমের তরঙ্গ | 

( বড় ভাল হবে, আমার বুন.বিহাতর দিন যাবে )1 

১৪। যখন ভানু তাপে, (তার) তন্ধু তাপে, বসওয়ে 

উন্পরে, আমার অশাচল দিয়ে, ঘা মুদ্ছায়ে, বাতাস দিব ভারে। 

(বড় ভাল হবে, আমার ভালয় ভালয় দিন যাবে )। 

১৫। বন্ধুর শশী মুখে, হাসি দেশে, বাড়িবে আনন্দ পাব 

নয়ন ভরে, পরাণ ভরে, দেখিতে গোবিন্ন। 

(বড় ভাল হবে, আমার ভালয় ভালয় দিন যাবে, আমার 

কুলমানে কি করিবে)। 

:১৬। রুষ্জ প্রেম পাথারে, যে সাতারে, তার কিসের মান 
কুল) বদি ডুবলেম সধি, ডু'বে দেখি, পাই কফিন! পাই মূল। 

মিল। | 

আবার শুন, বাঁশী শুন, বাজে কোন বনে গুন, তোর]! কি 

ভে'বে ঝদে রলি। 

৮. 

আমার বংশী আলা, জগত উদ্দালা, কে বলে কাঁল। তাহারই 

নাম। 
ভারে যে বণে কাল, সে নহে ভাল, নয়ন যুগল তাহারে 

বাঁম। (নইলে আলোময়ে কেন কাল দেখিবে ) 

ক্ষোটি ঠাদের কিরপ, 'হয়কি কথন, এমন নয়ন অভিরাম। 

(সেকআমার আখিণনিয়ে দেখেনা কেন; তারে যেবলে কান, 

তাহারে বল, আমার আখি নিজে ধেখেনা কেন) 
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১। তীয় ধর! উজালা, চূড়া! উজীলা, উঞ্জাপ| বাণী মালতী 
ম।ল1, উজালা অধর়ে হাসি উজালা, নয়ন উজাল! গো। তার 
উজাল! চরণে নুপুর উজ্জালা, ( পদ ) পরশে উজালা! ব্রজধাম। 

২। ঘরে থেকে করে ঘর উজালা, ' বাহিরে গেলে দিক 
উজ্ালা, বনে গেলে করে বন উজালা, 'জগত উজালা গো; 

নিকুপ্ন কানন করে উজ্ালা, উজাল! করে, কদম তলা, যমুনাতে 

গেলে ঘাট উজাল।, জগত উজালা গো ১. আমর প্রাণে খেকে 

করে গ্রাণ উজাল!, তবু কি কাল! তাহারই নাম। 
ও। কিজানি তাহার কোথাক ধাম, কিজানিকি জাতি 

কি তার নাম, কি জানি কি গুণ কি করে কাম, (প্রেমেন্) 

কি জানি পরিণাম গো; তার এসব খুঁজিয়ে আমার কিবা কাম, 
পরাণ যাহারে মপিলাম। 

৪। দেখি আমার হৃদয়ে তার ঘর বাড়ী, মনোচোর! জাতি 

অনুমান করি (আমি যাঁজানি সই ভাই সেবলি), (আমি 
এহ কেবল তার পয়িচয় জানি)। বাঁশরা বানান গুণ তাহা রই, 

আমারে ভুলান কাম গো) (কাজের মাঝে তার এইতে। দেখি ) 
আমি ভাল বেসে আমার হ্বদয় বিহারী রাখিলে রাখিতে, 

পারিনাম। 

টি 

'আায়নারে ভাই, আনিগে কানাই, সবে মিলে যাই গোঁচারণে। 
গগনে হইল বেলা ভাই, কোথা দাম বহ্থদ!ম, গণের 

নুদাম, আয়নারে ভাই যাই, কোথ। ভাই মধুমঙগল, চল ত্রা 



৯৬ ভ্রজ-লীলা | 

করি চল, ভাইরে কানাই মোদের গ্রাণের সম্বল, রাখালের বল 
বুন্দাবনে। 

১। এন! দেখ! যায় নন্দবালয়, কেমন প্রেম।নন্দ ময়, আমি 

আগে আগে যাই, পাছে পাছে ভাই, আয়রে সমুদয়; যাঁওয়] 

হ,লন। হলনা, বুঝি কানাই এল; রুণুন্ন্ু গুনা যায়, যেন 

নুপুর বাঁজে পায়, খানিক এগিয়ে দেখি, এল নাকি কানাই 

ভাই হেথায় ; বটে তাইতো, দেখ এতো, কেমন হেলিয়ে দুলিয়ে, 

নাচিয়ে নাচিয়ে, এল ভাই কান।ই ; কানাই বাঁশীটী বাজার, 

কেমন মধুর শুনা যায়) সাধে কি ভাই পাগলিনী হ/য়ে, রাধা 

বনে যায়, কানাই বলে তাই শুনে, ভাল ক'রেছ মলে, আমি 

বাধা আছি বৃন্দাবনে, রাধার এ গুণে, ভাল লাগেন। লাগেনা, 

রাধা! বিনে বনে ভাল লাগেন। লাগেনা । 

নিতি নিতি বনে যাই, হলি থেলি নচি গ|ই, 
থেকে থেকে বাধায় মনে পড়ে, 

এতক্ষণ ছিলেম ভাল, নাম গু'নে প্রাণ আকুল হ'ল, 

কন্তক্ষণে পাব বল তারে। 

সুবল বলে ভাই কানাই, .. আগে চল গোঠে বাই, 
পাবে রাই ফিরে ঘরে গিয়ে; 

ক'রে হাতে হাতে ধরাধরি, বনে গেল বংশীধারী, 

ধেন্তু ফিরা বেণু বাজাইয়ে। 

উদ্দিল গ্রভাত ভানু, ঘমিল কোমল তগ্, 

বসিল কদন্ব তকমুলে 

স্রবলে লইয়ে মঙ্গে, ৃ সুমধুর প্রেম গ্রসংজ, 

দে দোহে সুখেরুহিল্লোলে। 



ব্রজ-লীলা | ৯৭ 

হেন কালে খুধধম,  হেরিয়ে চম্পক দাম, 
| আকুল হইল বড় প্রাণে; 

(তধন) ফে।থ! রাধা রাধ। বলে, অমনি পড়ল ঢালে, 

সুবল ধরিল সঘতনে |. | 

কানাই বলে ভাই সুবল, দেখিয়ে চল্পাক দল, 

পাগল হইল মোর প্রাণ; 

কথা রাখ গুণের ভাই, দেখাও এনে প্রাণের রাই, 
| ত্বর! কর তাহার সন্ধান। 

ছল ছল দেখে আখি, | স্থবল হুইল ছুঃখী, 

বলে সথ! ইক্ি বল মোকে। 

রোদন স্বর ভ1ই, গ্রাণে বড় বাথা | পাই, 

তোমার মলিন মুখ হেঃরে। 

তুমি খাক পথ চেয়ে, আমি রাধার বলিগিকে 
তোমার ব্যাকুল বিবরণ, 

বলে সুবল চলিল ধেয়ে, আম্লান মহলে গিয়ে, 

| শ্রীরাধার পেল দরশন। 

(তন) দেখিয়ে জটিল! কর, অন্তরে নাহিক ভয়, 

অন্দরে আইলি কি কথায়; 

কানাইয়ার সঙগী তোরা, কেন বানা ছাড় পাড়া, 

৫" গোকুল ছাড়িব এ জালায়। 

সবল বলিছে মাই, জল খেয়ে চ'লে যাই, 

অধীর হ'য়েছি পিপাধাক্স) 

ধাছরী হার!'য়ে বনে, এ খুজে এলেম নানা খাবে, 

ভাগ) গু?প মিলিল হেথায়। 



৯৮ ব্রজ-লীলা | 

খবর বৌন্গারী লগগ্ে, স্থথে খাক মায়ে ঝিন্নে, 

আরম! আসিব এ পাড়ায়, 
একথা ওকথা কঃয়ে, জটিলারে সরাইয়ে, 

বুঝাইয়ে বলে বাধিকায়। 
খলি সাধে কি আর চা, গুহ কাঁজ দূরে পরাগ, 

তন্ন যাও শ্ঠাম দরশনে। 

(রাধে জাননা জাননা, তোমার ভ্টাম চাদের দশা রাধে, 

জাঁনন। জাননা, তোমার লাগিয়ে বাধে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে, 

শণে থে মোহ যা, ক্ষণে কনে ছায় হয়)। 

শুনে রাধা কয় বিলম্ব নাই, ন্গবল আমি এই চাই, 

এই চিন্তা করিতেছি মলে। 

কি ছার রাধার লাগি, গাম চাদ অনুরাগী, 

কি কথ! গুনালে সথা কাণেঃ 

বামলে পাইলে টা, অন্ধে পেলে চক্ষু দান, 
হেন সুখ না উপজে মনে। 

ভূমি, পরিয়ে কাচলী শাড়ী, পরিয়ে কনক চুড়ি, 
ঘোঁমট! টানিয়ে থাক ঘরে; 

আমি, নিষ়্ে তোমার ধরা চড়া, ভোটিতে সেই মনোচোরা? 
এই যাই বিপিন মাঝারে । 

রাধা, বাছরী লইক্কে কোলে, সুবল সাজিয়ে চলে, 
কস রাজ বিরাজে যথায় ; 

অশে পাশে নাহি চায়, সাপে কিন্ব। বাঘে খায়, 

ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ধায়।, 

কুশাস্ুর বিধে পায়, $ কুহ্থম গণিছে তায়, 

” ক্কুষ্চ দরশন মলে ধান; 



ব্রজ-লীল! | ৯৪ 
( অন্ত জানলেন! জানেনা, প্রাণধন কৃষ্ঃ বিনে, জানেনা 

জাঁলেন। ; পথে কাল বন্ধণ ধত দেখে, কৃষ্চভ্রমে চেয়ে থাকে । 

ডাকে কুহু কুহু পিক সব, বাঁধা কয় এ বংদী রব) করে গুণ ওু৭ 

ধ্বনী অলি রাজে, বাধ! কর নুপুর বাজে; গাছে শিখী লাচে 

তুলে গাখা, রাধা! ক এ গ্রাণসখা) গগনে জলদ দেখে, 
ঠাড়াও দাড়াও বলেভাকে ; বনে চরে হিং কুল, কৃষ্ণ তেবে 

দেয় কোল)। | 
পথের কণ্টক ঘাঁয়, ক্বক্কে অঙ্গ ভেসে যায়, 

কুম কুম চন্দন হেল জ্ঞান। 

গিয়ে, উপনীত যথা গাম, ললিত ভ্রিভঙ্গ ঠাম, 

অবিরাম প্রেম ধারা বয়) 

বন্ধু, নয়ন মেলিয়ে চায়, স্থবলে দেখিতে পায়, 

জড়িয়ে ধরিয়ে তারে কর়। 

তবেন। সুবল ভাই, আনিবারে গেলি রাই, 
কতক'রে বুঝা'য়ে আমারে ?. 

লে নিজ দাস তার, দয়! কি হলনা! আর, 

| ন। আইল ন! দেখিল মোরে । 

যার লাগি বৃন্দাবন, ধার লাগি গোচারণ, 

যার লাগি গোবদ্ধন ধরি. 

যার লাগি বাধা বই, বাশীতে রাধা নাম লই, 

গে যদি ভাই না! চাহিল ফিবি। 

চড় ঝাশী ভানাইয়ে, কাননে অনণ দিরে, 

পুড়িয়ে মরিব তার মাঝে) 



১০০. ব্রজ'লীলা। 
রাধা উপেক্ষিত হয়ে, লোকেক সমাজে গিয়ে, 

এমুখ দেখাব কেন লান্ষে। 
বলিও সুবল ভাই, | জটিল! কুটিপা ঠাই, 
| এখন যেন বাধায় ভাল বামে; 
এই, গ্োকুল নগর ধাম, কাধ কলক্ষিণী ন।ম 

কেবল আমার সঙ্গ দোষে। 

বলিও সে বাধিকায়, ভু'লে যেন যাঁয় আমাম 

চান! যেন নিকুপ্রের দিকে । 

যায়না যেন যমুনায়, জটিল! কুটিলার পাদ, 

ধরে যেল মানে মানে থাকে । 

তোমর! থকিও কাছে, রাধা যেন প্রাণে বিচে, 

পাছে পাছে লইও সন্ধান | . 
অনণলে কিদ্বা গরলে, অথব। পশি/য় জলে, 

বাধ! যেন নহি তাজে প্রাদ। 

শুনে, রাধা বলে প্রাণ কেশব, ইকি কথ! অসম্ভব, 

তুমি বিনে রাখ! বেচে রবে | 

যদি, ধাকি ছাড় বইছে, মীন, কিম্বা না হয় রাত্রি দিন 

| তথ[পি না এহেন সম্ভবে | 
গেকুলের পুর্ণ টা, হবে যবে অন্তদ্ধ(ন 

.. কোথায় বাচিবে কার গ্রাণ। | 
এই, যমুনা শুক1,য়ে যাবে, অনলে বন 'দছিবে 

| বদ ধম হইবে শ্বাশান। 

তোমায়, আমি ভাল বাস যত, , তুমি না বাসহে তত, 

| আগে, এই জান ছিল মোর মনে। 



ব্রজ-লীল|। ১৩১ 

দেখি, ভোঁষার যে অন্ুরাঁগ, তাঁর শত ভাগের ভাগ, 
ভালবাসা বাদিতে জাঁনিনে। 

তবে যেরাখ চরণে, সেকফেবল দয়া শুণে, 

নছিলে তোমার যোগ্য! নইঃ 

নাথ, চেয়ে দেখ ভাল ক'রে, ্মবল বলিছ ফাঁরে, 

আমি যে তোমার দাসী হই। 
দে'পে, বন্ধু বলে তাই তো বটে, থেকে প্রেম সিদ্ধু ভটে, 

পিপাসায় ছাতি ফেটে ঘাঁঘ। 

এস ভবে গ্রেষময়ী, দোছে দোঁহুমিশে বই, 

ভূগিবন1 ভূল না আমা । 

পাধা, অঙ্কে অঙ্গ হেলাইয়ে, বাধে দাড়াইল গিকে 

আর, হয় কি না হয় ছেন দরশন) 

দে'খে, স্বর দেবতাগিণ, করে পুপ্প বরিষণ 

অয়ধবনী করে সন্দম জন। 

দেখে কয় মধুমর্গল,। আয়রে রাখাল ভাই সকল, সবে 
হরি হরি বল, ভাইবে ধন্ত মোদের গণের আুব্ণ, যুগল রূপ 

দেখাল এনে । আজ আমর! ধন্ত, সুবল ধন্য, ধন্য এই বুল্দারখা, 

ধন্ত বনের পশু পাখী, ধেছ্থু বৎস গণ, আজ ধগ্ত সব রাখালের 

বন, ধন্ত গোচারণ; হরি বল, হরি বল, ছুরি বল, হবি বল; 
সাদ ধন্য মোদের প্রাণের স্থুবল, ঘুগল রূপ দেখা'ল এ'নে। 

এতশত নিএতললোরাাগাজিন 



৯৯২ ব্রজ-লীলা 

১০. 

হ'ল নিশি অবসান, ডুবল গগন চীদ। 
আছি ধার লাগিয়ে, পথ চাহিয়ে, (সার! রা'ত জাগিয়ে) 

সখি এল ইকসে কাল৷ চাদ । | 
১। করে গন্ধে আকুল, বেলি বকুল, ফুটল কত ফুল, রোমে 

হয়ে মত্ত, পেরে তত্ব, সরে গো, এসে জুটল অলি কুল, বুঝি 
কাল ভ্রমরার হ'য়েছে ভুল, করে অন্ত ফুলে মধু পান। 

২। এ শুন গাছে থাকি, কোকিল পাখী, করে মধুর গান, 

কে আর ঘুমিয়ে রবে, কুহু রবে, সখি গো, নেশচে উঠছে কত 
[ণঃ বাজে আমার কাখে বিষের সমাল (কুছ কুহু ধ্বনী), 

কাছে নাই বলে সে কালাচাদ। 

৩। কমল আমোদ ভরে, টলিয়ে পড়ে, দে'খে পতি মুখ, 

হয়ে মুখ! মুখী, ডালে থাকি, সখি গো, স্থথে ভাসছে সারী শুক, 
বুঝি আমার ভাগ্যে বিধি বিমুখ, (আমার হ'ল না সই) আমি 

পেলেম না দে আম্বাদন। 

৪1 লিয়ে কলসী কাকে, মনের সুখে, কুলবতী কুল, কত 

হেসে হে*সে, ঘাটে এসে, সখি গে!, আলো! করছে নদীর কুল, 

আমি বামি ফুলের সাজি লয়ে ( এস্সথের সময়ে ৭ বদে কাদতে 

আছি অবিরাম । | 

৫1 কৃত মনের মতন, করিয়ে যন, গিয়ে চিকপ হার, 

আমি রেখেছি তুলে, কুতৃহলে, সথি গো, গলে দিব সে বাঁফার, 

বন্ধু ঘায় যদি হাক্প, ক'রে পরিছার (আমায় দেখা ন। দিয়ে), 

সারের সঙ্গে যাবে আমার প্াণন | 



অরজ- লীল! 1 ৯ ০৯৪ 

৬1 বুঝিয়ার় গে! কানু, কণু ঝুন্থ, যেন শুনতে পাই, 

প্রেমে বিভোর হুঃয়ে, পথ ভুলিয়ে, সখি গো, বুঝি ছিল আন্ত 

ঠাই; তোরা দেখন। সখি বাহির হয়ে, (বন্ধু কোন পথে যায়; 

কিছু বলি সনে গো) তারে ব'লে কয়ে সেধে আন । 

(কিছু বলিসনে, বলিসনে, আমার কালাটাদে ) 

একে তো! সরমে বধু চুপি চুপিযায়। "আবার তোর! যদি 
বলিস কিছু আনবেন! হেথায়।. 

(কিছু বলিস্নে বপিদ্্নে, তারে ব'লে কয়ে সেধে আন্, 

সখি করিসনে তার অপমান ) 

এক দিন ন! হয় মনের ভূলে ছিল অন্ত খানে; দেয়ে আমার 

আমি যে তার জগৎ ত'রে জানে। 

(তোর! জানিস্নে, জআানিসনে, বন্ধু কত ভালবাসে 

আমায়) । 

আমি তারে যত ভালবাসি বানাবাসি। আমায়, গ্রাণের 

অধিক ভালবাসে কালশশী। 

(তোর! জানিস্নে, জানিসনে, বন্ধু কত ভালবাসে মামায়)। 

পলক হইলে হারা চরণের এ দাসী । নাম ধরিয়ে ডাঁকে 

কাল! বাজাইয়ে বাধী। 

আমিতো বলিয়ে থাকি আপন ভবনে, 

আমার লাগিয়ে বন্ধু ফিরে বনে বনে। 

আমার লাগিয়ে বন্ধু ফিরে গোঠে মাঠে, 

নেয়ে হ'য়ে থেওয়া বায় যমুনার ঘাটে। 

আমি তে! তাঁহার লাগি কিছুই নাকরি, 

আমার লাগিগ্গে কত ছুঃখ ভোগে হস্ছি। 



১০৪ ব্রঙ্গ-লীলা । 

(তোরা জানিস্নে, জানিসনে, বন্ধুর মরমের কথা, জানি. 

সনে, জানিসনে, বধু পীতধর! কেন পরে, তার কি অন্য বসন 
লাই, তবে পীতধর1 কেন পরে )। 

বন্ধু, থাকে যখন গোচারণে হলধরের সনে, 

কিছু মুখ ফুটে কহিতে নারে আমায় পলে মনে। 

আমায় মনে পলে পীত বসন পানে চাল, 

ঘণ্ম মুছিবার ছলে হৃদয়ে বুলায়। 

(ভোর জানিসনে, জানিসনে, বন্ধুর ম্মের কথ।)। 

নান করিতে যখন আমি যাই গে! যমুনার, 

ভাটিগ্বাল ঘাটে গিয়ে আমার বন্ধু নায়। 

(তোর! জানিলনে, জানিলনে, বন্ধু ভাটিক্ালে কেন নায়: 

তাঁর কি অন্য ঘাট লাই, তবে ভাটিপালে কেন নায় )। 

কেবল আমার অঙ্গের ঢেউ লাগাইতে গায়, 

ধা পপসাল্িয়ে বন্ধু ভাটিমালে নায়। 

ডার বস্নে মোর বসলে হসে দেখা দেখি, 

তাই একই বুকের কাছে দেয় কমল আখি। 

নইলে তার কি অন্য রজব নাই। 

মিল । 

তোরা দেখশ! সখি শাহর হয়ে, ভাগে বলে ফ+য়ে সেঙে 

আন । | 



ব্রজ-লীলা ৷. | ১০৫ 

১১ | 
তিলেক দাড়াও দাড়াও, প্রাপ কানাই, অমন ক'রে ফে'লে 

ফে'তে নাই । | | 
তোমার মুখ দে'খে সুখ কত্ত পাই হেকালাই, দাও 

দেঃখে তাপিত প্রাণ জুড়াই। (বদন ফিরাও কানাই ) 
১। আমন্তা বত 'আহীরিগী, কুষ্চ ধনে ধনী, অন্ত নাহি 

জানি, জান তো কানাই, ( সবে ) কুল মান তাজিয়ে, তোমাতে 

মলিয়ে, তোমাকে ভ্দিয়ে) নিশি দিন কাটাই, যে ধাহাঁর শরণ 

লয় হে কানাই (মন প্রাণ সপিয়ে); তাবে চরণ ছাড়া! করতে 

নাই। (পাষাণ হয়ে এমন )। 

২| তোমার ধবলী কবন্দী, ফে'লে বৎসাবলী, পুচ্ছ তুলি 

তুলি ধাক্টছে কানাই, এসে ঝাকে ঝাঁকে অলি, ডাকে কৃষ্ণ বলি, 

পিক শুক মিলি, কাদিছে সবাই, এ সবকারে দিয়ে বিদায় হ'লে 

কানাই; ব্র্ের তুমি বিনে গতি নাই (তাতো আন কানাই)। 
৩। (যদি) ছুই এক দিনের দেখা, দিনে বাঁক! সথা, 

হইবে অদেখা, ভেবে ছিলে তাই, কেন এমন দেখা দেখি, এভ 

মাথা মাথি, এত ডাকা ডাকি, করিলে কানাই, যার অদেখায় 

গ্রাপ যায় ল1 রাখা কানাই, তার তো চোখের আধার 

হ'তে নাই। (কোথা যাও হে কানাই )। 

৪1 এন্ নিঠুরালি, ক'ব বনমালী, যাবে ঘদি ছলি, 

গোপিফা সবাই, কেন মুরলী বাঁজা”লে, যমুনা! উজাগলে, নিকু্জ 

সাঙ্জা+লে, মজাইলে রাই ; আগে, এত আদর বাড়াইয়ে কানাই, 

এখম নানী বধের ভয় ফিনাই।, 



১০৬ জর্স-লীল]। 

«| (একবাঁব ) দেখ না ঢাহিয়ে, পথ আগুপিয়ে, পন 

পড়িয়ে, রয়েছে রাই, কান্দে কোন সহচর, ক্থচক্র বেড়ি, (৫কহ) 
অশ্ব রজা, ধরি, হ! কাঁন।ই হা বানাই, (সমাজ তাবে না বধিয়ে, 
কোল পথ দিয়ে, যাবে বহির হ,য়ে। দেখিব কানাই); বকং 

আমর? তোমার কেছ নই হে কানাই (বাঁচি কিম্বা মি), 

তোমার তো প্রেমের গুকু মরে রাই। (তোমা রথ চাপনে)। 

ক এগেত ইত 

১৭. 

চাও কিরে নয়ন, হেন দরশন, (বড়) শুভক্ষণে মিলিয়েছেরে। 

এমন বাঁকা ঠামে, যুগল রাধাশ্তামে, (এমন কাপ মাণিক 

কাচ! হেমে), (এমন মাখা জোখথা সরল প্রেমে); কেমন 

নলিক সজনে গড়িয়েছেরে (রসের উপাদানে, বসে নিরজনে) | 

গেমে গর গল্প, শ্বাম জলধর, (যেন পড় পড় হয়েছেরে, 

কমলিনীর কোমল অঙ্গে ), ধনী ভূঙ্গ পাশে গলে জড়িঘ্সেছেরে 

( পড় পভ দেখে ), (স্তাঁম ভূ্জে নিজে জড়াইয়ে)। 
১। কিবা কমল বয়ানে, সরল হাসি, বিমল রসে ফুটিক্মেছে, 

তরল নয়নে, তেলসছ চাননি, যুগলে যুগল মোহিয়েছে। 

২। কেগো জলদ বরখে, চাদের কিরখে, এমন মাখিয়ে 

ছাকিয়ে রাখিয়েছে, চাদের আলোকে, জলদ ঝলকে, জলদে 

চাদে ঢাকিয়েছে। 

৩ বেন যমুলা! সলিলে। সরধুনী মিলে, গলা গলি ছলে 
'হিয়েছে, তাছে অন্ুযাগ বাসে, ছুকুল ডূবা+য়ে, মের তর 
উঠিয়েছে। 



ব্রজ-লীলা । | ১৩৭ 

৪ ফিবা আধতন্থ কানু, আধ হেম তন্থ, ( যেন ) নীলা- 
কাশে ভান্ু ভুবিতেছে; (ভা আধ ডু'বেগিছে। আধ বাকি 

আছে), দোলে আধ শিরে বেণী, কাল, ক্ষাদশ্বিনী, আধ শিরে 

চুড় হেলিয়েছে। | | 

৫। আধ গলে হার, গজ মুকতার, আঁধে বনমাল। ছুলিতেছে, 

আধে গীতবান, চাদের বিকাশ, আধে নীলাম্বরী উড়িতেছে। 

৬। আধ মুখে হানি, আধ মুখে বাঁশী, রাধা রাধা রবে 

বাজিতেছে, শু'নে রাধা বলে বধুঃ রাঁধ। বানাও সুধু, (তোমায়) 

কে হেন বাজান শিখায়েছে। 

৭। অনেক দিনের বাসনা, আছে কে'লেসোণা, শিখিব 

বাশরী তোমারই কাছে, আজ বাজাব মুরলী, হরি হবি বলি, 

শুনাব কেমন মধু আছে (ওহে হরি তব নামে) 

৮1 তখন ফুকারে বাশরী, কিশোর কিশোরী, যে যাহার 

নামে মজিয়েছে, (বাজে এক বুথে হরি, এক মুখে প্যারী ) (হরি 

বাল্জায় প্যারী, প্যারী বাজার হরি), শু?নে পণ্ড পাখী সব, হইল 

নীরব, রাধারুষ্চ রব উঠিয়েছে। 
৯। দোহে দোহ নামে, দোহে দোহ প্রেমে, নয়ন আসান 

বরষিছে (দরদর ধারে), বারি বয়ান ধোয়া”য়ে, বসন তিতিয়ে, 

ভকত ভাসাঁয়ে বহিয়েছে। 

নয়ন তুই রে ধন্, আমায় করিলি ধন্ঠ, (হ'ল তোরে পেয়ে 
আনম ধন্ত ), কত পুণ্য ক'রে জানি পেয়েছি তোৰ্সে, (যুগল হপ 

দেখিতে )। 



১০৮, ব্রজ-লীল] 

১৩ | 

কানাইয়! নাইয়ারে, আস্তে চালাই তোমার তন | ভয়ে 

ব্যস্ত আমাদের রাজনন্দিনী। | 

১। উঠে ঝলকে ঝপকে জল, আধা নৌক1 হ'ল তল, কি 

ফল ডুবা'য়ে সকল রমণী (সাতার না জানি)। 

২। ভাল কড়ি যদি চ1ও, ভাল ক'রে বৈঠ! বা, ঘাটে 

লাগা'য়ে থাওগরে নবনী (কানাই যত চা9)। 

৩ | স্মামরা পরের বউ পরের ঝি, ছিছি কানাই কর কি, 

চাভুরী ছাড় নিলাজ পাটুনী (ছিছি কর কি)। | 

৪| কেন আড় নয়নে চাও কানাই, দ্বে'থে যদি ভুলে রাই, 

কে”ড়ে লইব বাণী পাপ্রনী ( চুড় মুড়াইব ) 

১৪ 

রাধ!। নমে। গোবিন্দ, নমো মুকুন্দ। নমলানন্দ স্থথধাম। 

কুষ্ণ। নমো জয়রাধে, নমে! জয়রাধে, বিধুমুখ ছাদে জাগে 

অবিরাম। 

রাধা । কপণ যেমন আপনার ধনে, নাড়া চাড়া ক'রে সুখ 

পায় মনে, একবার ঢেকে রাখে, আবার খু'লে দেখে, পলকে 

পলকে, হারায় যেন চোথে, তেমনি তোমাকে, শত বার দেখে, 
বুকের মাঝে রেখে, পাইছে আরাম । 

কষ্চ। জুড়াইলে রাই মধুর বচনে, পায়ে বাধা সদা আছি 
£ম ধখে, ক্পণ কি ধন রতনে না! জানে, এত যে যতনে রাখে 

প্রাণপণে, আমি তোমাকে তেমনি, না জানি না চিনি, তবু 

আমার তরে তোমার কলগ্ষিনী না" 
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রাঁধা। ধন্য আমার ব্রজে কলগ্ষিনী নাম, এ নামে পাই 
গ্রাণে কত যে আরাম, গৃহ কাজে থাকি, কর্ণ পেতে রাখি, 

(সবে) কৃষ্ণ কলঙ্কিনী করে ডাকাডাকি, আঁমাঁর মত সুখী, 
জগতে ন! দেখি, যথা তথা থাকি, শুনি কৃষ্ণ নাম । 

কৃষ্ণ । নামের তুলনা কি দেখাবে রাই, রাধা নামের তুল্য 
সুধ! কোথাও নাই, সে নামের মান রাখিতে নাই ঠাই, পাখাক 
পাখাঁয় লিখে মাথায় রাখি তাই, কাননে কাননে,যমুনা পুলিনে, 

রাধা নাঁমে বাশী বাজাই অবিরাষ । 

(কি দিবা কি নিশি) 

রাধা । আমার তরে বন্ধু বেড়াও বনে বনে, যতনের ধন 

হ'য়ে থাক অবতনে, কুশাস্কুর কত বিধে ও চরণে, শেল সম 

বাজে অভাগীর পরাণে, আজি হ'তে ফে'তে দ্িবনা আর বনে, 

(থেকে ) ভবনে ছুন্দনে করিৰ আরাম (সবে হয় হবে বাম)। 

কৃঞ্চ। কানন ভ্রমণে ছুঃখ নাহি পাই, সখাসনে সুখে 

খেলিয়ে বেড়াই, যখন মনে করি তখন তোমায় পাই, এই বড় 
সুখে রাখিয়াছ রাই, এখন ধেছু নিয়ে যদি কাননে না যাই, বড় 

মনে ব্যথা পাবে দাদা বলরাম (সখাগ্রণ সনে)। 

রাধা । যাবে ঘি দেখ! দিও সাঝের বেলা, এক দ্বরে 

মখ। থাকা বড় জালা, আমি নিয়ে ব্রজ বালা, নিয়ে সাজি 
ডালা, পাছে পাছে তোমার যাইব ফুল তোল, রাখিব যতনে 

গেথে বন মালা, (দেখে?) অবলারে যেন ভুলিগন! শ্রাম 

(দেখ! দিও সাঝের বেলা )। 

খত 
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১৫ | 

'পোহা”ল রজনী, ভয় কি তাই হ্বজনী, ভাঙ্িগন! আমার 
বন্ধুর কাঁচা ঘুম | | 

'সোহাগে সোহাগে, সার! নিশি জেগে, (এইনা) কোকিল 
ডাকার আগে, দিয়েছে ঘুম। | 

১। কিভয় সেসবেষার! কৃষ্ণ বাদী, অভয় পদে হরি 

রাখেন আমায় যদি, যাঁর সনে প্রাণের এত বাঁধা বাধি, আমার 
মেই গুণনিধি শঙ্কটের উষধি, তাহার লাগিয়ে মরিতে হয় যদি, 

সে ঝড় আমার কপাল গুণ। | 
২। কলঙ্ক ভয় আমায় কফি দেখাবি সখি, কলঙ্ক ভঞ্জন 

আমার কমল আঁখি, (সেই) অকলঙ্ক টাদে হৃদি মাঝে রাখি, 
কি দিবা কি রাতি নিরাতঞ্চে থাকি, তবু যদ্রি সখি, থাঁকে কিছু 

বাকি, সে কলঙ্ক আমার চন্দন কুম্ কুম্। 

৩। বারণ করগে। কোকিল ভ্রমরে, উচ্চরবে যেন ধ্বন্ী 

নাহি করে, যেতে বল ফিরে শত্র দিবাকরে, ডেকে আন পুনঃ 

মিত্র শশধরে, গিয়ে রাখাল নিকরে, বল ধরে করে, যেন হারে 

রেরে ক'রে না ভাঙ্গে ঘুম (ব'লে কাঁনাইরে কানাইরে )1 

৪ | তু'লে আনগে! সথি ভাল ভাল ফুল, জাতি যৃথি থেলি 

মালতি বকুল, যে খানে যে ফুলে শোভা হয় অতুল, আজ সাজাব 

সে ফুলে পরাণ পুতুল, মাল! গেঁথে বন ফুলে, দোলাইব গলে, 

দিব চরণ কমলে কমল কুস্থম ( নমে! খ্বোবিন্দায় বলে )। 
৫| ( এইন1) কাছে আছে বঁধু ঘুমে অচেতন, দরখনের 

বড় শুভষোগ এখন, মনের গতনু আরজ ও বিধু বদন, নিরখি 
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জুড়াব জীবন নয়ন, (দিব) প্রেম আলিঙ্গন, ঘত লয় মন, 
(আজ ) শীতলিব সব মনের আঁগুথ।, 

| উপজ। 
কথ| কহিতে কহিতে রাই, আখিতে পলক নাই, পুলকে 

চলিয়ে পড়ে গায়, তাহে ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, দেখিয়ে ঘামিনী 

ভোর, মনো! চোর মাগিল বিদায়। (যাই যাই রাই)। 
বাধে, তোমার আছে গুরুজন, আমায় আছে গ্রোচারণ, 

প্রয়োজন ছুর্দিকে সমান, প্রাণে না যাইতে চায়, যেতে হ'ল 

ঠেকে দায়, রাখিতে তোমার কুল মাঁন। 

এত বলি শ্ঠামরায়। এক পাঁয় ছুই পায়, কুঞজ্জের বাহিরে প1 

বাড়ায়, দেখে পাগলিনীর মত রাই, আগুলিয়ে গ্রাণকানাই, 

লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে পায়। 
বন্ধ তুমি কোথা যাও, দ্রাসীরে ফিরিয়ে চাও, কেন হেন 

নিদারণ কও, পাগল করিয়ে প্রাণ, পালাইবে যদি প্রাণ, (তবে) 

দাসীর পরাণ আগে লও। 

তোমার লাগিয়ে হবি, হয় হউক ত্রিলোৌক বৈরী সেদিকে 

না ফিরে আমি চাই, যদি তুমি কর পরি হাঁর, তাহু'ল জগুতে 
আর, আমার বলিতে কেহ নাই। 

আমার কিসের জাতি, কিসের কুল, সে কুলের কিবা মূল, বে 

কুলেতে কুষ্ণ গন্ধ নাই, সেব। কিসের গুরুজন, তোমা ভাবে 

ভিন্ন জন, ( আমি.) এহেন কুজন নাহি চাই। 

বার তোমাতে নাঁহিক মন, দে কেন ধরে জীবন, ডুবিয়ে 

না মরে যমুনায়, অসার জন্ম তার, বহিবারে দেহ ভাঁর,, বার 

বার ভবে আসে যায় ।£ 
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এলে মুখ্ডেতে কিবা কাজ, পড়,ক তাহাতে বাঁজ, (যদি) রসরাজ 

পায়েনা লুটায়, সে আখির কি প্রয়োজন, কৃষ্ণ হেন প্রিক্মজন 

(যদি) দরশন করিতে না চায়। 

সে শ্রধণে কিব। কাম, কৃষ্ণ কথ। অধিরাম,শ্রবণে নাহি যায়, 

সে মুখের মুখে আগুণ, রেখে তারে কিবা শুণ, কৃষ্ণ গুপ যদি 

নাহি গায়। 

যে করে ন। করে নাথ, কৃষ্জ সেবায় দিন পাত, কি ফল 

রাখিয়ে বলতায়, কেবল বসন ভূষণে সাজ, সে অঙ্গেতে কিবা 

কাজ, (যদি) শ্রীমঙ্গ পরশ নাহি চায়। 

শুনে বন্ধু বলে রসময়ী, (আমি) যে রসে ডুবিয়ে রই, 
তুমি সেই রসের আধার, তোমার যুগল পায়, বিকায়ে দিয়েছি 

কায়, মন প্রাণ সকলই তোমার । 

ওমুখ দেখিলে রাই, মনে বত সুখ পাই, সে সুখ জগন্তে 

কোথ। নাই, আমি তাই থাকি বৃন্দাবন, তাই করি গোচারণ, 

তাই বনে বাঁশরী বাজাই। 

যেখানে সেখানে রই, তোমারই সেবক হই, প্রেমের খাতক 

রাঙ্গা পায়, আজি কার মত যাই, দুঃখ না ভাবিও রাই, হাসি 

মুখে দাও গে বিদায়। 

তখন শুনে সধীগণ কয়,হইয়াছে অসময়, এ সময় রাঁধে ঘরে 
যাও, রাধা বলে প্রাণ সই, আমি আর আমাতে নই, ন। বুঝিয়ে 
কেম হেন কও । (কাধে ঘরে যাও ঘরে যাও )। 

৬। যাদের আছে বাড়ী, যাদের আছে ঘর, তারা যেয়ে 

দুখে সে ঘরে বাদ কর, আম।র বাড়ী “ঘর, নিকুঞ্জ বাসর, বণ 
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সহবাসে রব নান আমি জাতি কুল-্ঘর, ক'রে অবদর, 
সরমে ধরমে দিয়েছি আগুণ। : 

১৬ 

আর়গে। মঙ্গল আরতি করি সব সহচরী। 

 নাচলো। ঘেরিয়ে সবে কিশোর কিশোরী । 
১ ললিতা বাজ। মুদগ, কুন্দলতা বাজ! শঙ্খ, মন্দির 

বাজালে! বুন্দে সই, তোরা করতাল বাজ! লবঙ্গ, অনঙ্গ মঞ্জরী । 

২। ধুপ জেলে আনলে! বিশাখা, দীপ জেলে আন ইন্দু- 

রেখা। চামর দোলালো শ্যামা সই, সখি চম্পক লতিক1 পাখ। 

দৌল! ঘুরি ঘুরি । | 
৩। কি বা আলোর মঝে কাল কায়, ঝলকে রাই 

রূপের আভায়, দেখ দেখি সই কেমন দেখা যায়, যুগল রাঙ্গা 

পায়, কেমন শোভা! পায়, তুলমী মুঞ্জরী। (এই বেল! সই দেখে 
নেগো, নয়ন ভরে পরাণ ভ,রে। যুগল মুবতী আরতির বেলা! 

[কিবা নূতন রাধা নৃততন কালা, নুতন রসে নুহন খেলা, কিব! 

নৃতন নুতন ফুলের মালা, কিবা নৃশন নৃততন ফুলের বালা, রূপে 

ঘর উজাল! বাইর উজাল1)। 

১৭ 

আয়ারে কানু, ফির়ারে ধেন্ুু, ভানু ডুবিয়ে যায়য়ে। 

 বেধু বাজা, য়েখায় নাচিয়ে, পথ চেয়ে আছে মায়রে | 
. আয় কিছু দুর নাচিয়ে, সোগার নুপুর বাজা/য়ে (হেলিয়ে 

দোলিয়ে, এগিয়ে পাছিয়ে এম্নি এম্নি এম্নি করে) তা 
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পরে তোরে, কাধে কঃরে ক'রে, নেচে নেচে সবে যাই ঘরে। 

(একবার আমি একবার স্থল, দাম বস্গুদা মধু মল, একে 

একে রাখাল মকল নাচবে ভাই তোরেরে )। 

১। ক্ষুধা যদি পেয়ে থাকে, ধরনে ছুটো। ফলদে সুখে, 

(আমর) খেয়ে দেখেছি, তাই রেখেছি, বড় মিঠা লাগেরে, 

(মিঠা নইলে কি এটে। দেই তোরে), নইলে ভাই তোর মনের 

মতন, ক্ষীর সর আর ছানা মাখন, (আদরে আদরে, কে দিবে 

অধরে, ধরনে বাছা! ধরনে করে), ঘরে মা ষশোদ1 খাওগায় 

যেমন, (ধনে) তেমন কোথা পাবরে। (মোদের যা গাছে 

ভাই তাই দেই তোরে)। 

২। ছায়া যেমন কায়ার সনে, তোর সনে তেমন বনে বনে, 

কানাই ভাই তোর দয়া গুণে, মনের সুখে থাকিরে, দিন যায় 

এমনি বুখে সুখে হোপিকে খেলিক়ে, নাচিয়ে গাইয়ে, কাধে 

চড়ে কাধে ক'রে), দাঝ হ'লে বাজ পড়ে বুকে, তোরে ছেড়ে 

মনের দুঃখে, ঘরে যাই ভাই সবাইরে। 

ও | তোরে ছেড়ে ঘরে গিয়ে, কেদে কেদে থাকি শুয়ে, 

একবার উঠি একবার বসি,তবু নিশি যার নারে,শেষে ছু'টে এসে 
ভোরের বেলা, ছু হাতে তোর ধরে গলা, (তোমার শীতল 

হৃদয়ে, হুদয় রাখিকে। চাদ সুখ পানে চেয়ে চেয়ে), মনের জালা 

প্রাণের জাল।, ভাই ব'লে ভাই মিটাইরে। 

&৪ | আঁজ গেলি ভাই ভেঙ্গে খেলা, কাল যেন পাই সকাল 

বেল, ভাই ব'লে ভাই চিকণ কালা, মনে যেঘ থাকেরে, আমন! 

ধ'রে গলাগলি, সেই নূতন খেলা আবার খেলি, (রাধ! রাধ। 
বলি, বাজ তুই মুরনী, হরি বন্ধু ছুরি বল আমর! বলি, 
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(হরিবল ছরিবল, হরিবল হরিরল, আঅনর!ধে জয়রাধে, জয়রাধে 
জয়রাধে ১, নামে প্রেমে ঢচলাঢচলি করে য। ভ।ই কানাইরে। 

(যাবার বেলা নৃতন খেলা, খেলে ঘ! ভাই ফানাইরে ) (হরিবল 
হন্গিবল হ্িবল হরিবগা )। 

১৮ 

আমার মন জানি আজ করেরে কেমন, কবে যাবরে দেই 
বৃন্দাবন । 

কবে রাধারাণীর দয়! হবে, (নিজ দাস ভেবে) পারে তার 

্লীচরণ। (কবে পাবরে তার দরশন )। 
১1 এগব এশ্বর্যা রতন, আমার তোষে নারে মন, আমি 

ভালবাসি বংশীবট আর কদম্ব কানন, ব্র্জ গোপীর প্রেমের হাট, 

নিধুবন যমুনার ঘাট, আমার নিকুপ্জ-বাস গোলোক নিবাস, 

হ'লে রাধা সনে সম্মিলন । 

২। এসব গৌরব সম্ভাষণ, আমার তোষে না তেমন, 

মধুর প্রেমের কাঙ্গাল আমি মধুর বৃন্দাবন, রাজবেশ রান্গভূষণ, 

চাইনে রাঞজনিকেতন, আমি চূড়বাশী ভালবাঁমি, ভালবাসি 

রাধার ফুলশয়ন। 

৩। গৌপীর গ্রেম অন্গরাগে, বীধা পড়েছি আগে, তাঁর! 

ভালবেসে বাদেয় মুখে, তাই মিঠা লাগে, মা যশোদার মাখন 

ঘোল, রাখালের উচ্ছিষ্ট ফল, হেথা রাজভোগে মিষ্টান্ন যোগে, 

তুষ্ট নয় রে আমার মন। 

৪1 গোঁপীর এমনি হনয়, প্রেমের চায়ন! বিলিময়। তাল! 

কাছে রে'খে, চোখে দেখে, সেবাম সুখী হয়, কিবা মধুর মধুর 
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কথ! কয, মনের বাথা হ'রে লয়; নাই আমার মতন পাঁষাণ 

এমন, দিয়ে এলেম বিসর্জন । (এমন অমূলা ধন)। 

৫। যখন আমি মথুরায়, কেহ পাছে গাছে ধায়; কেহ 

গাছে পাছে ধায়, কেহ গড়াগড়ি যায় তবু আমি এলেম হেলায় 

সবায়, ঠেলে ফেলে পায়, কেহ আঞুলিয়ে রাখে পথ, কেহ 

এসে ধরে রথ, তবু হা! কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে, এখনে করে প্োদন। 

(উদ্ধব কি গশুনালি)। 

৬। উত্ধব আয় আমার কাছে, এমন ভাগা কার আছে, 

গোপাঞ্গনার বাতাস তোমায় গায়ে লেগেছে, অঙ্গ গন্ধ গোপিকার, 

অঙ্গেতে আছে তোমার, তোমার আগ সঙ্গ করে আমার, 

জুড়াই দেহ হৃদয় মন। (কাছে আয়রে উদ্ধব)। 
কাছে আয়রে উদ্ধব, শুনিরে সব, আয়রে। 

উদ্ধব, গোকুণের জন, , কেআছে কেমন 
আমার ক এখনো চায়রে। 

আমি করেছি যেকাজ, গে'পিকা সমাজ 

এমুখ দেখাব কায়রে ॥ 

উদ্ধন ধল্রে, টদ্ধব বল্রে বল ব্রপ্গের কুশল ধলরে। 

উদ্ধব, ক'রে হান্বা রব, ধেন্ু বদ সব, 

গছেগাছে কার ধায়রে। 

হা রেরেরে বলেঃ র।থাঁল পকলে। 

কারে নিয়ে বনে যায়রে। 

উদ্ধব। আর কি লুধাগ হে, আর কি সুধাও ফেশব,জের 

উৎসব, নাইছে। 

তোমার ধবলী কবলী, কাদে স্কৃষ্চ বণি, তৃণ জপ নাধি 
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খায় হে, তোমাক ব্রজ দখাগণ, শবে অচেতন, কে কার খবর 

লয়হে। 

কৃষ্খ। উদ্ধন;বলরে'...ইত্যাদি। 

উদ্ধব, মা যশোদ1 আর, নিয়ে ক্ষীর সব, মুখে ভুা'লেকার 

দেয়রে, ঝলে আত্ম রে গোপাল, ছুঃখিনীর ছুলাল, কোলে তুলে 
কারে নেয়রে। 

উদ্ধব আর কি সুধাওছে ইত্যাদ্দি। 

তোঁমাব নন্দ উপানন্দ, কেদে কেঁদে অন্ধ, আছে কিন] আছে 

মায়রে, যদি ছলে কেহ বলে, নেম! আমায় কোলে, তখনি 

বারেক চায়রে। (আমার গোপাল নাকি আলি বলে)। 

কৃষ্ণ! উদ্ধব ধলরে.**.**ইতুযা্দি। 

আর কাননে কাননে, যমুনা পুলিনে, বাশীতে কে রাধা 

গায়বে, উদ্ধন, আর কি তেমনি, রাধাবিনোদিনী, পাগলিনী 

হয়ে ধায়রে। 

উদ্ধব, রাধা কি আমর, গেঁথে ফুলহার, আশাঁপথ চেয়ে 

বয়রে ; আর কিযামিনী জাগিয়ে, বাপি ফুল নিয়ে, যমুন।তে 

ঢেলে দেয়রে। 

উদ্ধব, জটিল! কুটিল, বলে কাল! কাল1, এখনো! কি জালা 
দেয়রে; সেছুঃখরাধার, স্তরণে আমার। পরাণ দহিয়ে যায়রে। 

উদ্ধব। আর কি স্ুুধাওহে.**' 'ইত্যাদি। 

কেশব, অনেক খুঁপ্ধিয়ে। দেখিলেম গিয়ে, সতখীসনে তব 

রাইছে; যেন কদলীর বন, হয়েছে পতন, কারো মুখে কথ! 

নাইছে। ও 

ওদের কোথা ব৷ বসন, কোথ। বা ভূষণ, কৌথা বা চিকণ 
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কেশ ছে; ১ সবার অলকা তিলকা, ধুল। কাদামাথা, সবে গাঁগ. 

লিনীর বেশহে.। | 

তার] আছে কিবা নাই,বুঝিতে ন! পাই,হরিনাম তাঁই গাইহে 
(জনে জনের কাণে কাপে); শেষে অনেক ঘযতনে,হরিনাম শুনে, 

নয়ন মেলিল রাই হে (আমার বন্ধু নাকি এলে ব'লে। 
বাধ! আমারে দেখিয়ে, তোমারে ভাবিয়ে, জড়িয়ে ধরিতে 

চায়হে (প্রাণ বন্ধু নাকি এলে বলে), বাধে আমি লই কেশব, 

“নফর উদ্ধব” বলিয়ে পড়িলেম পায়ছে। 

আমার এ নিঠুর বোলে, ভরি হরি বলে, আবার আছাড় 

থামহে, (কোথা হরি হরি বলে), সবে হাহাকার করে, কেবা 

কারে ধরে, ভূষে গড়াগড়ি যাঁয়হে। 

কৃষ্ণ । (উদ্ধব রাখ্রে,আর বলিম্নাঁরে, ঘধিস্নাঁনে )। উদ্ধব 

বলিও না আর, যাতন! রাধার, হৃদয় ফাটিয়ে যায়রে, হেন দিন 

আমার, হইবে কি আর, গিয়ে ধরিয়ে তুলিৰ তায়রে | (উঃ 

রাধে উঠ ব'লে )। 

আর কি গীতবাস দিয়ে, বদন মুছা,য়ে, শরণ লইব পায়রে। 

আর কি সধীগণ মিলি, ধিবে করতালি, রাধারে বসায়ে বায়রে। 

আর কি পিকশুক মিলি, এক তাৰ তুলি, গাইবে মঙ্গল গান রে। 
আর কি মলয় পবন, জুড়াবে পরাণ, হ!সিবে গগন টাদরে। 

আর কি বীণা করনাল, মৃদর্গ মন্দিরা, বাজাবে সঙ্গিনীচয়রে। 
আর কি সেই তালে তালে, নাচিবে মযূরী, হইবে আ'নন্দময়রে। 

মিল । | 

কাছে আয়রে, কাছে আয়রে উদ্ধব, শুমিরে: সব, আয়রে 

তে।মার অঙ্গ সঙ্গ ক'রে আমার &্ড়াই দেহ হৃদয় মন। 
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সাজেন! সাঁজেনা। সখি! কি বুঝন।, তাহার উপর আমার 

অভিমান সাঁনেনা। 

যেই গ্রাণের হরি, চক্ষুদান আমারই, সখি! তাঁরে দেখি" 

বারে কর সবে মানা (তোদের ইফি বিবেচন! )। 

১। তোদের কথায় যখন থাকি আখি মুদে, হরি এসে 

আমার জু*ড়ে বসে হৃদে, ফুকারে বাশরী জয়রাধে জয়র[ধে, 
ক্ষমদে ক্ষমাদে বলে কেদে কেঁদে, আমি হেন কালাটাদে, 

ভাপায়ে বিষাদে, থাকিব আমোদে, ত। আমার হবে না (সখি 

পড়ে তোদের ফাঁদে )। 

২। তার সনে কথা কইতে কর মানা, সে মানা! যে আমার 

রসনা! মানেনা, শ্রবণ শুনেন! কৃষ্ঃ কথা বিন।, মনের বাসন। 

কৃষ্ণ 'আরাধনা, কৃষ্ণ সেবা বিনা পরাণে চাহে না, আমি কারে 

করি মানা, কেহ নয় আপনা (আমার দেহ মন বাসনা )। 

৩। কাল কেবল আমার নহে গুণমণি, কাল মাথার বেণী, 

কাল চোখের মণি, মাথ। মুড়াইব,আখি উপাঁড়িব, কাল কোফিল 

না হুয় উড়াইয়! দিব, কাল! প্রেমের দাঁগা কেমনে ঘুঠাব, সে 
দাগ ঘসিলে মাঁজিলে ধুইলে যাবে ন1 (কাল! প্রেমের নিশান )। 

৪1 পুরবের রবি উদ্দিলে পশ্চিমে, গ্রহ শশী যদি খসি পড়ে 
ভূমে, তবু কাল শশীর সরল সুপ্রেমে, সন্দেহ করিতে নারি কোন 

জমে না জানিয়ে গ্রামে, ন! মজে তার প্রেমে, তোর! বুঝিবি 

কেমনে আমার কি বেদন।। 

৫ | (আমি) তারে যত ভালবাসি বা না বাসি, রাধা বাঁধ! 

ধ'লে সদ সে উদাসী, তোমন্রা থাক্ষ মানে আমি দে'খে আসি, 
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কেদে কেদে কোথ! গেল কালশশী, অনেক সমঞ্ হ'ল দেখিন। 

সে হাপি, সথি, কেনগে! দে বাশী বাজে না বাজে না (বুঝি 
ফিরে আর এল ন1)। 

হেন কালে গুণধ[ম, মুখে রাধা রাধা নাম, 

অবিশ্রাম আখি ঝর ঝর। 

এউল থেউল কাঁল কেশ, সাজিয়ে রমণী বেশ, 

উপনীত নিকুপ্জ বাসর। 

দেখে, লপিত! কয় বিদেশিনী, লাগে যেন চিনি চিনি, 

কোথ। জানি দেখেছি তোমায়। 

আখি ছাট লাগে চিনা, মনে তোমার পড়ে কি ন। 
জাঁপি, দেখা শুন! আছেগে। কোণায় (লাগে চিন! চিনা )। 

তখন, ধিদেশিনী ঠেকে দায়, বুঝা+য়ে কয় ললিভায়, 

পরিচয় পরে পাবে সই । 
তোঁমরা থেকে মহায়, আগে আমি রাধিকাঁয়। 

মরমের দুঃখ কিছু কই। 
শুন বিধুমুখী রাই, আমার, জাতি নাই কুন নাই, 

পিতা নাই মাতা নাই আমার । 
সুখে ছিলেম বুকে যার, সে করিল পরিহার, 

মম সম ছু'খিনী নাই আর। 
আমার পাত্র নাই অপাত্র নাই, বক্র নাই মিত্র নাই, 

ভাল নই মন্দ নাই আমার। 

আদরে যে রাখে রাই, তাহারই আলয়ে যাই, 

দাসী হয়ে রবগে। তোমার (পায়ে রাখ রাই, রাখ রাই, 
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দিব আল্তা পরায়ে পায়, চন্দন লেপিয়ে গায়, 

লোটন বান্ধিয়ে দিব কেশ। | 

ভালবাসার উপহার, গেঁথে দিব ফুল হার, 

নিতি নব করে দিব বেশ। 

গু'নে কাতরে কয় বিনোদিনী, কাছে আয়গো বিদেশিলী, 

তুমি আমি থাকি একঠাই। 

যে দুঃখে তুমি হুঃখিনী, তেমনই এ অভাগিনী, 
পাগলিনী বিনে প্রাণ কানাই । 

স্বজনী ভোর ধরি হাতে, দেখেছ কি কোন পথে, 

প্রাণ নাথে যাইতে আমার । 

মেষে, আখিনীরে ভেসে যায়, বারে বারে ফিরে চাক, 

পাগলের প্রায় ব্যবহার । 

ছলে বিদেশিনী বলে রাই, জিভে না যোয়ায় ত।ই, 

ভয় পাই দিতে সমাচার। 

দেখেছি 'স।সিবার কালে, য়াধাকুণ্ডের কাঁল জলে, 

চুড় বাঁশী ভাগে জানি কার। 
নে চম্কিল রাই, কি কথ। কহিলি লই, 

তবে কি সেই বন্ধু বেচে নাই। 

পরের কথায় দিয়ে কাণ, করেছি বে অপমান, 

তান্ছে, কেন প্রাণ রাখিবে কানাই। 

গোঁকুলের পুর্ণ চাদ, হ'ল যদি অন্থর্ধান 

দিব প্রাণ ডুবে যমুনায়। 
অভাগীয়ে পরিহরি, দেখি কোথা! যায় হরি, 

মিয়ে ধাস্ৰ গিয়ে তাঁয়। 
৬ 



১২২ ব্রজ-লীল!। 

তখন বিদেশিনী বলে রাই, না বুঝে যরিতে ন।ই, 
আমি যাই তালা তাহার। 

বাধ। বলে যাও তবে, যদি তাকে এনে দিবে, 

দাসী হয়ে রব খো তোমার। 

ঘজনী মোর মাথা খাও, যদ গো তার দেখ! পাও, 

ছু কথা বুঝায়ে ঝল তায়। 

আমি, আর না করিব মান, আর না কাদাৰ এাণ, 

সযতনে র|খিব খিয়ায়। 

৬'নে বিদেশিনী কয়, যদি গে! ত।ই সতা ভয়, 

তবে রাই চাহ একবার। 

1ব নেও এই নীনলবাস, আমি গে! সেই পীতবাস। 

গ্রেমদাস রাধে গো তোমার। 

'ঘ'খে, অতি ম্বখে রাধিকার, বচন না! সরে আর, 

বন্ধুর ঢ'লে পড়ে গাধ। 

তখন, এস রাধে রাধে বলে, হাদয়ে লইপ তুলে, 

হৃদয় তন হান পপায়। 

তখন, উঠিল আনন্দরোণ, হার খল হরি বল, 
মঘীকুণ নাটে আর গায়। 

হন সুখ মন্মিলন, যে করিল দরশণ, 

ভবে, পে নয়ন কি সুখ আর চায়। 

মিল। 

যেই প্রাণের হরি, চক্ষু দন আমারই, তারে দেখিশায়ে কল 

পপ মানা , 
খাজনা) আচল 

চু 
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ন্ 

তচোসার ককণায় হলেম গো ধন্। 

আমি কৃষ্ণ প্রেমের বাদী, শত অপরাধী, বাধে! তবু গো 

তুমি গ্রনন্ন। 

১। প্লাধে! গন্ধ ছুঃখের কা মনে এখন পড়ে, কঙই ন। 

লাঞ্চন। করেছি তোমারে, (একদিন ) গেলেম দণ্ডবারে, দণ্ড 

নিয়ে করে, (তুমি) মায়ের পূজায় রত দেখে এলেম ফিরে; 

এখন কব কি তোমারে, বচন না সরে, আমার ভয়ে দেহ 

অবসর । 

হ। (তোমায়) ভার্ধ। জ্ঞানে কত করেছি তাড়না, ন! 

চিনিয়ে যত দিয়েছি যাতনা, সে সব বেদনা মনে বাখিও না, 

ছায়া দিয়ে আবার মায়ায় ভূলাইগুনা; (দেখো) ফেলিয়ে যে” গুন, 

দাসেরে ভূ'পনা, আমার গতি নাই আর তুমিভিন্ন (আমি 

জ/নিনে আর অন্ত )। 

৩1 মনে ছিল তোমায় ঘরে আন্লে রাই, তোমার ছলে 

যদি হরির দেখ! পাঁই, দয়া ক'রে হরি এসেছিলেন তাই, 

আমায় রাখলে ঘুমে জান্তে পারি নাই; এখন তোমার কাছে 

রাই, এই ভিক্ষা টাই, দাসের কর গো সে আশ পূরণ (যদি 

হইলে গ্রসন্ন )। 

৪। রাধে, আন তোমার হরি, ফাড়াও তেমন করি, 

দেখাও সে মাধুবী, নয়ন ভর'রে হেরি, তুলসী চন্দনে রাধারুষঃ 

স্মপ্সি, স্ুুগদ্ধি কুহ্নীমে চরণ পুজা করি, আম চাইনে নুর্পুতী, 
ভোমর! থাকণে পরী, (আমার) ব্রগধ(ম গোলোক গণা। 

০০০০০১০১১১১ 
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১ 

গ্রভাস যজ্ঞ করে নাকি, আমার কমল আখি, এত কিলের 
ডাঁকাড়াকি জেনে আয় জেনে আয়। 

ওকি শুনি কোলাইল, ব্রজবাসী সকল, আমার প্রাণ নাঁথে 

বুঝি, দেখিতে সই ঘাঁয় ( তোর! জেনে আন্ন, জেনে আয় )। 

১। আমার কিসের আমন্ত্রণ, কিসের নিমন্ত্রণ, কৃষ্ণ দ্ররশন, 

(সেতো) নিগ্ধ প্রয়োজন, প্রিয়জন মিলনে, কে চায় আবাহন, 

বারণ ন| মানে, ছুটে যদি মন; ত্বরা কর আয়োজন, সাজ 
সখিগণ, চল কৃষ্ণ নামের ভূষণ, পরে সবে গায় (নাম পিখ 

মুাত্তকায় )। 

২| আছে কলসে কলসে নয়নের বারি, নাথে সস্তাষিতে 

লহ সঙ্গে করি, রাজ দ্রশনে ধনী কি ভিথারী, (কারে) শুন্ত 

হাতে যেতে না হয় সহচন্সী, লহ বালি ফুলের মাল1, বামি ফুলের 

ডাল1, (নিয়ে) ঢে'লে দ্িব আমার কাল শশীর পায়। 

৩। যাব নাথে সস্তাষিতে ভিখারিণীর বেশে, বেহাল 

দেখে যদি ভূপাল ন1 লিজ্ঞাসে, ফিরে আর স্বজনী না আসিব 

দেশে, দালী হয়ে রব রাজমহ্ধীর পাশে; আমার হৃদয় বিলাসে, 

দেখব তথা ব'সে, ধদ্দি দয় করে শেষে, দে'খে সে দশায় (আমার 

দয়াল শ্যামরায় )। 

৪ | দাসী ন| রাখে না রাখে তবু যাব সখি! তাহার কাঁছে 

আমার সরয় তরম ব| কি? কত দিন হয় গত সেমুখ ন। দেখি, 

যজ্ঞ উপলক্ষ পেয়েছি আজ সাথ! আমার তরে তাহার দায় 

ঠেকা বাকি! আছে কত চন্তরমুখী দাসী তাহার গায়। 

( ঘারা না জিজ্ঞাসে আমায়)। 
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২২ 
কোথা হে বিপদ ভগ্জন, হরি প্রাণধন | 

হরি কোথ1 থেকে শুন দাসীর এ রোদন । 

( অহে বংশীবদন, মদনমোহন, একবারদাঁ৪ দরশন )। 

১1 তুমি বিনে আমার কে আছে হে হরি, চে!খের আধার 
হঠলে, ভূবন আধার হেরি, অকাজ কুকফাজ করি, তুমি লও 
সন্ঘরি, আপদে বিপদে ভরসা! তোমারই ; তুমি আছ ঝ্লে 

আছি, না থাকিলে মরি, তোমার জন্ত হরি আমার এ জীবন 

( অন্ত নাহি প্রয়োজন )। 

২। অভাগীরে ফে'লে এ হেন অকুলে, না কয়ে না ব'লে 

কোণ] হুকাইলে, জুখ ছুঃখের সাথী বাথার ব্যধীনইলে, বেদন। 

কে জানে, কে শুনে কাদিলে; কেঁদে ধরা লোটাইলে, ধ'বে 
তোলে কোলে, কৈ আর তুমি ভিন্ন মিলে; বান্ধব এমন (কনে 

হুঃখ নিবারণ )। 

৩। আছে, সতী ব্লেযাদের খ্যাতি এ গোকুলে, লাজ 

ন! আর হেখ। কথ! কয় মুখ ভূলে, এনে জলের ছলে, তাঁদেরে 

কাদ।লে, কিজানি কি বলে, দাসীরে আনিলে, আমার কল- 

ক্কিনী নাম, ঘোষে অ্রজধাম (তাতো! জান হরি), আমার কিছে 

কাম সেবারি বহন (সেই অসাধ্য সাধন)। 

৪1 কৃষ্ণ কলঙ্কিণী যে বলে আমারে, প্রাণের বান্ধব ব'লে 

মাধব গথি আমি ভারে (কত সুখ পাই, নাথ পাই হে, কষ 

পপ্রোমের গৌরব ক'রে ), কিন্তু আমার তরে, তোমায় দোষী 

করে, তাহ! না অস্তরে পারি সুহিবারে, যেমন হরি দামী বলে, 

সবে আমাক বলে (দানীর যেগ্যা নই হে), আজ দেখাবে 

গোকুলে হন নামের গুণ ( দীসীর এই, নিবেদন )। 
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৪1 তাঁষ্দি ন। হবে যাহবে ত। হবে, বাঁধার অন্তিম মম 

এই জে'ন তবে, বৃর্ধ বাদী সবে, দেখিয়ে হাপিখধে, লোকে নিন্দ। 

গাবে, তানা প্রাণে সবে, আমার এ ছাড় জীবন তবে, রেখেব। 

কি হবে (যদ্দি ফিরে ন। চাবে), আজ যযুনাতে ডুবে দিব 

বমহ্জন (জলে এসেছি তাই ভেবে )॥ 

(আর ভয় নাই, এই যে আমি এসেছি গে। রাই, আর ভয় 

নাই। 

মাভৈঃ মাভৈঃ রাধে, কি বিষাদে কেঁদে, হইলে এত আকুল 

গে। ; বার মম গ্রতি মতি, তর হবেছুর্থতি, এ যে তোমার 

বড় ভুল গে । 

আমায় যে পিয়েছে প্রাণ, জাতি কুলমান। কে করে তার 

অপমান গো) আমি বাধা তাহার কাছে, তার মত কে আছে, 

সে ক।দিলে কাদে প্রাণ গো । 

রাধে, আজ্মদানে হয়, গণ বিনিময়, তাবে যে কলঙ্ক কয় 

গো); বড় ভাগ্য হীন পে জন, €প্রম আ্মাদন, জীবনে না তাৰ 

হয় গে! । 

প্রেম নাহি জানে, এহেন অজ্ঞ।নে, কলঙ্কিনী তোমায় কয় 

গো, আজ দেখাব সকলে, সতী কারে বলে, করিব গ্রেমের 

জয় গে। | 
(আর ভয় নাই, তোমার কলঞ্চিনী নাম ঘুচাইব রাই, আব 

য় নাই, ভুমি বারি নিয়ে ঘরে যাও গো রাই )। 

শ+নে হেন দৈব বাণী, হুরিস্মরি ধনী, বারি ভরি ঘরে যায় 

গো, সে বারি পরশে, মনের হরিংষে নদ্ূন মে?লে হরি চায় গে। 

(সুখের সীম। নাই, আল জীবন পেল জীবন কানাই, 

নখের শীম1 নাই)। 



ভ্র্জ-লীলা। | ১২৭ 
সুখে ভাসে নন্দ রাণী, পেয়ে হার! মণি, 'সঁমন্দে সাতিল 

সব গে) যত আহীরিগী, করে জয়ধবনী, ব্রজে মহা মহোৎসব গ্নে। 

( ধ্বনী উঠিপ, কেবল হরিবল, হরিবল, হরিবল ধ্বনী উঠিল, 
হুনুধ্বনীর সঙ্গে সঙ্গে প্বনী উঠিল )। 

তখন বৈদ্য কল় যশোদে, রাইর কোলে গোপাল দে, যার 

প্রসাদে পেন প্রাণ গো, সতীর পরশ পেলে, সতীর আশীষ 

নিলে, সুখে রবে কাশাটাদ গে! । 

তখন, আজ্ঞা পেয়ে রাণী, কোলে দিঙ আনি, ধর গো! রাধে 

জগধর গো (রাধে কোলে কর, আমার গোপাল তো তোর 

নহে গো পর) রাধ। ছব বাহ পনসার।) কোলে নিয়ে হরি, 

আনন্দে হ'ল বিভোর গো। 

গোপাল রাধার কে।লে গিয়ে, বদন চে'য়ে চেয়ে, রঃয়ে রে 

দেয় কোল গো ও রাধা কয় আমরি ! ধঙ্ট হলেম ভরি, দাীরে 
করলে লীতল গো। 

নহ হে দাসীর যোগ্য! আমি, তবু হক্ধি তুমি, কি গুণে এত 

সদয় গো? এসে সময়ে দাও দেখা, এ যে তোমার সখা, দয়'ল 

নামের পরিচয় গো। 

আমি, তোমার লাগি হরি, কিছুই ন! করি, তুমি কত ছুঃখ 
সও গো) বলে কলক্ষিনী আমায়, তাহে তোমার কি দায়, তবু, 

সেধে ব্যাধি লও গে।। 

৬। তুমি যে এই ভব ব্যাধির মহৌষধ, ডা না. সম্তবে, 

তুচ্ছ মোহ ব্যাধি, তবু দাসীর তরে লঙ্বিয়ে সে বিধি, সাধিয়ে 
লয়েছ শ্রীনঙ্গে সে ব্যাধি; আামিভোম। হেন নিধি,পেয়েছিলেম 

যদি ( কত পুখ্য ফলে), তৌমার' যোগ্য তোমার জালিনে যতন। 
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২৩ 

এলেম, সকলে মিলে, গ্রভাসের কূলে, দেখ বন্ধে টাদ বদল 

খানি। “ 

কেমন প্রাণে এমন ক'রে, নুকা?য়ে ছিলি হৃদয় মণি। 

১। তুই যেন ভাই নাই সে কানাই, নাই সে ধর! নাই 

চূড়া নাই, নাই সে সাধের বাশীটা নাই, নাই সেধাক1 ভঙ্গিখানি। 

২1 আর কিনে ভাই যাবিনে, মোদের পানে ঢাবিনে, 

ম] যশোদায় বাচাবিনে, খাবিনে আর ক্ষীর ননী। 

৩। ধেনু রাখতে বনে বনে, আর যদি ভাই ন। লম্ন মনে, 

আয় ফিনে যাই বৃন্দাবনে, কর্ব তোরে নৃপমণি। 

৪1 তুই হবি ভাই ত্রজের রাজা, আমরা তামার হব গ্রাজ। 

চন্দুন কুস্ুমে পুজা, কর্ধ লয়ে রাধারাণী। 

২৪ 

আমার মন মত ধন, ম্দনমে।হন, (তুমি) একা এমংসারে। 

এই ধরামাঝে, ূপতো! কতই আছে, এমন তোমার মতন, 

মুর্তি মোহন, নয়নে কেহ না পড়ে। 

১। নাথ, এমন বরণ, এমন নয়ন, এমন বাশরী কবরে, 

( ওসে মাধের বাঁশী, থাকিছে থাকিয়ে, অমিয় ঢালিয়ে, রাধ। 

বলে বাঁজেছে ); এমন বাঁকা হয়ে, কেব। দাড়ায় হরি, (এমন 

ভুবন ভূলান মোহনবেশে ), নাথ কেমন করিয়ে, এমন মাধুরী, 

ভুলিয়ে থাকিব ঘরে। 

২। নাথ, পাখীর পাখা, ম্লতী মালায়, এমন শোভে 

আঁর কারে, (ও কাঁর মনের হাঁসি, এমন কমিয়ে, অধর ফুটিয়ে, 



ব্রজবলীলা।: ১২৯ 
পরাণ লুটিছে হে), কার রাজ। পায়ে, এমন হুপুর বাজে, ( এমন 
রণু ঝুছু ক্ষগুঝুন্ত রবে), আমন শু'নেছে কে কাঁণে, শী 
গানে, যমুনা! উজান ধরে। 

৩। নাথ, শয়নে স্বপনে, অশনে রসনে, পরাণ চাহে 

তোমারে, (তবে কেমন ক'রে, পলক লাগিয়ে, তোমা 'ন। 
দেখিয়ে, সহিয়ে থাকিব হে), আমি সব ছাড়িয়ে, (আমার 
জাতি কুল মান, ধন পরিজন), রব তোমায় লয়ে, সদা নয়নে 
নয়নে, রাখিব যতনে, ভজিব পরাণ ভঃরে। 

৫ 

যার মনে যে লাগিয়ে গিছে, তার কাছে সে ভালগে!। 

কার কাছে কে কেমন ভাল, তার প্রাণে সে জাগেগে!। 

১। রবি ভাল শশী ভাল, কমল ভাল, কুমুদ ভাল, যার 

ভাল তাঁর কাছেগে! ভাল, তাতে আমার কিবা এ”ল গেল, 

আমার কাছে চিকণ কাল লাগে বড় ভালগে।। 

২। (কত) বসন ভাল ভূষণ ভাল, মাথায় মণির মুকুট 

ভাল, যার ভাল তার কাছেগো ভাল, তাতে আমার কিবা ঞল 

গেল, আমার কাছে লাগে ভাল ধর! চূড়া বাণীগো। 
৩। হীর! ভাল মাগিক ভাল, মুকুতার হার মানায় ভাল, 

যার ভাল তার কছেগে! ভাল, তাতে আমার কিবা! এ'ল গেল, 
আমার কাছে লাগে ভাল বনফুলের মালাগে!। | 
৪1. শ্তামা ভাল পাপিয়া ভাল, ফোকিল গাঁথী ডাকে ভাল, 

যার ভাল তার 'কাছেগে। ভাল; তাতে আমার কিবা এল গেল, 

আমার কাছে লাগে ভাল (সেই ) হাঁসি মুখের কথাগো। 
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৫1 গোব(প ভাল, নেলি ভাল, কতই ফুলের গন্ধ ভাপ, 
যার ভাল তাব কাছেগে। ভাল, তাতে আমার কিবা! এল গেল, 

আমার কাছে লাগে ভাল, (সেই ) কাল অঙ্গের সৌরতগো। 

৬। মলয় পণ্ন জুচায় ভাল, যমুনার জল শীতল ভাল, হার 

ভাল তার কাছেগে। ভাপ, তাতে আমার কিবা এল গেল, 

আমার কাছে লাগে ভাল সেই কাল অঙ্গের পরশগেো । 

রি কত 

ঘদি থাকতে তোমার মন না থাকে, রাখতে পারে বাকে। 

এক! আমার কথায়, কেন থাকবে হরি, (আমার এমন কি 

ধন আছে হে হরি, তোমায় রাখতে পারি), € জগতে তোমায় 

কেবা ন। চায়), তুমি সকলের হরি, সকলে তোমারই, তোমারে 

সকলে ডাকে ॥ 

১1 তোমার সুখের পরাণে, দুখ মিশাইতে, দুঃখে জব 

জর হই, (আরম আপন দুঃখ সইতে পারি, তোমার মলিন মুখ 

দেখতে নারি), তাই মনেন্র খেদনা, মনে থাকি সঃয়ে) তোমারে 

কিছু না কইহে,'কেন আখাপ হুঃখে। তোমায় ছুঃখ দিব (তুমি 

যেম।ন রাখ তেমনি রব), আম বুক পাতিয়ে সব সহিব, থাকলে 

তুমি জুখে (রাখ সুখে বাছুঃখে)। 

২। নাথ তোমার মতন, আমার রতন, ভুমি একজন হরি, 
্ আর যে এমন দেখ নাছে, এমন মনের মতন, হৃদ বতন) 

তোমার, আমার মতন, যাস কতজন, ঘাটে পথে গড়াখড়িহে, 

আশি ন্ুধু হাতে, ঝদে আছি পণে, (আমার নাই, কিছু এ 
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পদ্দে দিতে ) তুমি আবপর মতে, আসিতে যাইতে, ষেওছে 
দাসীরে দেখে (যখন যাও এই পথে )। | 

৩। এমন কতই যামিনী, কতই টাদিনী, আসিয়ে চপিয়ে 

যায়, (তার পানে কে ফিঅ্সিয়ে চায়, ও সব যেমন আসে তেমনি 

যার), আমার সেই সেযাশিনী, মেই সে টাদনী, তোমায় এনে 

মবে মিপায়হে। আমি তোথার লেগে, থাকি নিশি জে'গে, 

(হরি তায় তোমার এমন দায় ঠেক। কি), তুমি প্রভাতে 

আপিরে, মুখপানে চেয়ে, হাসি৪ কমলঘুখে (হরি এমনি করে )। 

৪1 যদ পলক লাগিয়ে, হদয়ে বিয়ে, হাসিয়ে কথাটি কগ্জ, 

(তাই যে আম ধন্য মানি, আমি হাম মুখের কাঙ্গাণিনী ) 

এনে ককণা করিয়ে, প্রেমে ভালাইয়ে, পাষাণী গলা”য়ে যাওছে। 

আম নিশি দিশি, ভোমায় ভানবাস, (হরি তায় তোমান এমন 

দায় ঠেকা (৯), তুমি অবসর মত5ে, যবে ণথ টিতে, আমিও 

ফাঁকে ফাকে (যেন মনে থাকে, তোমার দামী বলে অধিনীকে)। 

২৭ 

পণে গ্রাবে, যারে ভালবাসি তার সকলই ভাঁল। (অমর 

কাছে তার সকণই ভান )১ (ভাক অগ্ডেগানে)। 

১। আগে, ভাল জে'নে তারে বামি নাই ভাণ,ভাগবে'সে 

দেখি নকলই তাপ ভাল, যা বণ ভা বণ, তোনগা গবে বণ, 

আমার [কব এ'ণ গেলগো, আমার ভাল হণেও ভাল, মন 

হলে ভাল, ভালবাসার ভাপ মন কি বল। 

২1 সেবা ভয়ে দাড়ায় তাই আমার ভাল বাঁকা চোখে 

চায় তাই জামার তাল, বাশ বাজার, গোধন চাক, ভাই যে 
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সামার ভাঁলগো, নারীর বসন সকার, ঘাটে খেয়। বায়, মন) 

চুরি ক'রে বেড়ায়, তাই যে ভাল। 

৩। হাসিলে তাহারে দেখায় যেমন ভাল, কাদিলে তাহারে 

মানায় তেমন ভাল, (তার) মিঠ। কথা ভাল, কটু কথা ভাল, 

নিঠুরতা বড় ভালগো, (নইলে কেবল ) আদর পাইলে, গরবে 

ষাই ভূলে, কীদা”য়ে জীগাস্বে রাখে সেভ ৷ল (তাই মাঝে মাঝে 

সই নিঠুরতা ক'রে )। 

৪। তার সরলতা ভাল, গরলতা ভাল, অনুরাগ ভাল, 

অভিমান ভাল, সাধিলেও ভাল, সাধাঁলেও ভাঁখ, সকলই লাগে 

তার ভালগে, (তার ) মিলনে যেমন আশ মিটে ভাল, বিরহে 

তেমন পিপাসাই ভাল, (সে) ঘরে রাখে ভাল, বনে রাখে 

ভাল, তার ভালতে অ।মার ভালগো, (তারে কেন মন্দ বলগো), 

অকনঙ্ক কুল তোদের কাছে ভাল, আমার কাছে কালা' কলস্ক 

তভাল। 

২৮ . 

হরি তোমার উদ্দেশে, যাব কোন দেশে, এদেশে নাম নিলে, 

অবণঃ লোকে গায়। 

নিতে চাই নাম মুখে, কে এসে থাকে, এত মনো ছুখে, 

গ্রাণক্কষি রাখা যায়। | | | 

্ ১। সবে বাঞ্ছা করে এসহে গোচরে, আম বাঞ্ছ। করি 

'থাক হরি দুরে, কি জানি কি করে, দেখে শত্রু চরে, দিরানিশি 

.. হুত্ি মরি সেই ডরে আমি থেঃকে নিজ ঘরে, আস্থরে অন্তরে, 

 পলাকের অগোচরে ডাকিহে তোমায় 



ব্রজ-লীলা টি কেন রঃ 

চর টা ষে দেশে রা বয় এদেশের বাতাস, যে দেশে না যায় 

এ দেশের কুবাস, যে.দেশে নাই হেন কুজন নিবাঁপ) যে দেশে 

নাঁই ছেন কুকথার অ।ভাস; যে দেশে সদা সুখে) করহে তুমি 

বাস, নিয়ে যাও সেই দেশে, দাসী এই ভিক্ষা চাঁয়।, 
৩। ঘেদেশে বিকসিত সতত শতদূল, যে দেশে বারি 

কেবল পবিত্র গঙ্গাজল, যে দেশে সম্বল, তুলসী কেবল, যে দেখে 

বিলেপন চন্দন পরিমণঃ গিয়ে সেই দেশাস্তরে, এসব উপচারে, 

অগ্গলি ভ'রে ভ'রে, ঢালিয়ে দিব পায় (দেখিব কেমন ক'রে 

নিবারে কে আমায় )। 

২০) 

আ”লিরে কোকিল, (ক্ষ শৃন্ দেশে), (আমার কমল 

আধথির প্রিয় পাখী ), কি দেখিতে আর, নীল তনু কানু কোথা 

বেআমার। 

কেন পাগল কর ডেকে, প্রাণনাথের শোকে, জান নাকি 

সুথে, দিন যায় আমার । 

১ তেমন ক'রে ফুল ফু'টে ফু'টে থাকে,তেমন করে অলি 

উড়ে ঝাঁকে ঝাকে, তেমন ক'রে পাথী বনে ধনে ডাকে, আমার 

প্রাণে যেন বিষ বাণ কে, এক চন্দ্র যদি লা উঠে গগনে, কি 

করিবে লক্ষ লক্ষ তারাগণে। (আমার) হ্বদাকাশের চন্ত্ এ 

বিনে, যে দিকে নিরখি মে দিকে আঁধার। 

২। আগে না ডাকিতে কুহু কুহু স্বরে, এখন যেন কীঁদ 
উদ্ছ উহু করে, তোমার দশা হেরে এই লয় অন্তরে, আসিবে 

ন। ফিরে হরি ব্রজপুরে ॥ আসি ঘলে গেল আমার, কমল আখি, 
এ 



১৩৪ ব্রজ-লীলা ৷ 

আসিতে কি আর সময় হয় ন! পাখী, পথ চেয়ে চেয়ে গেল ছুটি 
আখি, (আছে) জীবন মাত্র বাকি উদ্দেশে তাহার। 

৩। একে আছি আমি ছুঃখে জর জর, তাছে আবার তুমি 
কেদে আকুল কর, আম।র সনে কেন পাখী তুমি ঝোর, (তারে) 

যখন মনে কর) তখন পেতে পার, ভোমর মতন পাখ। যদি 

দিত বিধি, তবে কি আর দেখ! না পাই গুণনিধি, উড়ে গিয়ে 

গায়ে পড়ে র'তেম যদি, দয়ানিধি আমার চাহিত একবার 

(ব'লে নিজ দাসী তাব)। 

৪1 রাতে পারে তার শত শত দামী, আমারতোরে পাখী 

একই কালশশা, হেন নিধি যার নিতি পরবাসী, কেমন ক'রে 

ঘবে থাকেরে তার দাসী, লোকের কাছে গিয়ে, বলিতে ন৷ 

পতি, সপ্ধরিতে নাি নয়নের বারি, কখন কখন বাচি। কখন 

কথন মরি, এমন সময় হরি এল না একবার (দেখা হু গ 

মনরে আর)। 

৬)০ 

বউ কথ! কও, বউ কথা কও, ব'লে পাখী,ভাঞ্গলি ঘুম। 
বুঝি কৃষ্ণ কথা ভু'লে গিয়ে, (অরে পাখী, পাখীরে শ্তাম 

সোহাগের পাখী ). ডেকে ডে'কে হলি খুন। 

১। আমি কি জানি সে কথা, (মেরস গথ| কৃষ্ণ কথা), 

আমায় পাখী স্থধাও বুখা, তুমি গিয়ে জুড়াও তথা, গা পা 

সেজন, আমি কোণের বধু কোণে থাকি, কৃষ্ণ কথার জানি 
বাকি, আছে ভার সনে যার মাথা মাখি, (যে জন কৃষ্ণ প্রেমের 

ভূ ছে।গী) সেই সে জানে কর্ণ গুণে গুণ আমিকি জাঁনি)। 



ব্রজ-লীলা। ১৩৫ 

২ যদি কিছু থকে কথা, সেফেবল এক কৃষ্ণ কথা, 

নইলে কিরে আন্ত কথায় নিভে মনা গুণ, কৃষক কথা যে কয় মুখে, 

নয়ন জুড়াষ তারে দেখে, আমার, নাথের শ্বগণ ঝলে তাঁকে, 

ছেড়ে দিতে না! চায় মন ( মনচায়কাছেরাখি)। 

৩। (ব্রজে) যেহ*তে নাই গুণ মণি, সেহ'তে আর ক্ৃষ্ 

ধ্বনী, কিম্বা কোথ! হরি ধ্বনী, শুনিনে কখন, তৃমি গিয়ে ডেকে 
ডে'কে, আনতে য'্দ পার তাকে, কত খত নাম গুনিবি সুখে 

(গাবে শত মুখে), হবে সুখম্ক শ্রীবৃন্দাবন (নাথের আগমনে )1 

৪ | আবার হাসবে তেমন রবি শশী, বাজবে যখন মোহন 

বাশী, ফুটবে কুসুম বাশি রাশি, ছুটবে সমী রণ উঠবে লহর প্রেম 

সাগরে, লাগবে সেঢেউ ঘরে ঘরে, নাচবে গোকুল আমোদ 

ভরে, (কত শুনবি গাণবি কৃষ্ণ গুণ (পাখী মনের স্থখে )। 

৩৯ 

যার যার তার তার, অন্তে কিত। জাদেগে!। 

যার যার ভাল মন্দ, সেই সে ভাল বুঝেগে। 

তো।মত্র1 শত জনে শত বুঝাও, তার বুঝে সে আছেগে!। 

,১। আমার কালা জগৎ আলা, অন্তে কাঁল কয়, তান 

প্রাণে আমার সন, আমার কাল যেনা ভালবা, চোখ বুজে 

সেথাকগে!, (আমার কালাযার নয়নের জালা চোখবু'জে মে 

থাক গো)। . রি 
.২। আমার 'গ্রাণ সথা, ত্রিভঙ্গ বাকা, অন্তে বাকা. কয়, 
তানা প্রাণে আমার সয়, আমার বাক! বার আন্তরে আঁকা, 

ঘরে থাক! তার দায় গো] . * 



১৩৬ ব্রজ-লীল।। 

৩। আমার কাঁনাইয়া লাল, চরায় গোপাল, অন্থে বাখাল 

কয়, তান। প্রাণে আমার সয়, এষে গোচারণ কি মিলনের ছল 

তাব! কে বল বুঝে গে।। 

৪1 আমার চপণিয়া, প্রাণ কালিয়া, যত করে রাগ, তত 

বাড়ে অন্ুয়াগ, এযে রাগ নাকি প্রেমের সোহাগ, যে বুঝে সে 

বুঝে গো । 
৫ ॥ আমার গ্রাণ কালিয়ার, যত আবদার, প্রেমের পুর- 

ক্কার, অস্কে গণে তিরস্কার, আছে মন বাধ। যাঁর কাছে যার, 

তার কাছে তার সানে গে (এসব প্রেমের আব্দার )। 

৩২ 

আমার প্রাণে যেমন চাঁয়। 

তেমন যতন, হৃদয় রূতন, পারি কৈ করিতে তোমায়। 

১] ঘ/মিলে বদন তোমার, আমি দেখি চোখে আধার, 

মানেনা প্রাণে চায় আমার, বাতাস করি গায়; নয়ন জলে 

গ1 ধোঁয়াযয়ে, অঞ্চলে মুছা”য়ে দিয়ে, প্রাণে চায় ধরি জদয়ে 

পারিনে তা লোকের জালায়। 

২। ভাল ভাল খাবার পেলে, যতন ক'রে রাখি তুলে, 
কখন তোমার দেখ। মিলে থাকি সেই আশায়; সময়ে পেম়্ে 

তোমাকে, গ্রাণে চায় দেই তুলে মুখে, মনের দুঃখ মনে থাকে, 
পারিনে তা লোকের জালায়। ূ 

৩। মাল! গেঁথে নান! ফুলে, গ্রাণে চায় দেই তুলে গলে, 
ভাল ভাল কুম তু'লে, চে'লে'দেই $ পার; কাছে ব'সে ব্ধপ 
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নিরখি, প্রেম আলাপনে থাকি, প্রাণে চার আরো কতক্ি 

পারিনে ত| লোকের জালায়। ৃ 

1৪ নাথ, এমন স্ুদ্দিন হবে নাকি, তুমি থাক আর আমি 

থাকি, মনের মতন পাব নাকি, সেবিতে তোমাক; বিরলে 

তোমাকে পেয়ে, হাসিব কীদিব ল, যনেখ সকল আশা মিটাইয়ে, 

ভরিয়ে রাখিব হিয়ায়। 
ওরাজাাাংঃপলারার টি 

৩৩) 

আমার .হরিকে যেভাল বাসে, তার মতন আর বান্ধব 
আমার কৈ। 

আমি কিদিয়েতার করি আদর গো, (আমার কি ধন 

আছে) তারে আমার প্রাণ দিলে মান থাকে পই (নইলে তার 
যোগা আর কি ধন আছে )। 

১। যে আমার সেহ্ধদয় রতন, মনের মতন করে যতন, 

প্রিয়জন আর তাহার মতন, আমার আছে কৈ, ধদ্দি এমন 

নন পাই দরশন গে। (আমার কপাল ক্রমে) তবে তার 

চরণ দাঁসী ভয়ে রই। 

২। তার গুণ গান যেগান্ন মুখে, নয়ন জুড়ায় তারে দেখে, 

প্রাণে চায় তাহারে ডেকে সেধে কথ। কই; আমার সরম ভরম 

কৈকিথাকে গে, (তার দরশনে ) ও গো আমি, মুখ দে'খে 

তার পাগল হই। * £ 

৩। আছে তার সনেষার দেখা গুনা, আগে নাই মোর 

জান! শুনা, তুবু যেন কতই চিনা লাগে তারে সই, শেন সে 
আমার কত আপন গো, (কত দিনের চিনা) ও গে! 1 আমি 
তার বাতাসে শীতল হই, * 



১৩৮ ব্রজ-লীল। | 

৪ (আমার) প্রাণ হরি যেদেশে থাকে, চেয়ে ই সে 

দেশের দিকে, সে দেশের পাথীটি দে'খে কতই সুখী হই, যদ্দি 

সেদেশের লোক পড়ে চোখে গো, (অমোর কপাল ক্রমে); 

তারে আমি ঠিক পাঁইনে কৈ রাখি সই (তারে কৈ রাখিলে 
সাধ মিটে সই)। 

৩৪ 

চোখ গণ, চোখ গেল পাখী, কর বাকি ডাকা ডাকি। 

এসে ভোরের বেল1, ইকি জাল, (পাখীরে করে বড় 

গল ) নিতি নিতি জালা ও পাখী। 

কেবল চোখ গেল চোখ গেল বল, (পাখীরে আর দেখ না 

কি), রল বা কিযাওয়ার বাঞ্ি (আর আমার )। 

পাখীঁরে ওরে পাথী। | 

১। চে।খ গেল শ্তাম রূপের পানে, কাণ গেল তার বাশীর 

গানে, মন গেল শ্তাম নাম আরাধনে, কুল মান গেল তাঁর দরশনে, 

গ্রাথ নিল সেই কমল আখি (আমার রইল বাকি )1 

২। মন প্রাণ সব হারা হয়ে, ছিলেম কেবল দেহ লয়ে, 

সেহ পাগল তারই লাখিয়ে, সদা রইতে চায় তার পায় পড়িয়ে, 

কি লয়ে তাঁর ঘরে থাকি (অ।মার রইল বাকি )? 

| য। কিছু এই দেখ আমার, আমার নয় লকলই তাহার, 

আম যন্ত্র য্ত্রী দে আমর, আমায় যেমনি বাজায় .তেমনি বাজি, 

প্রেমরসে তার ডুবে থাকি (হয়ে তাঁর সুখে নুখী দুঃখে হুঃখী)। 

৪1. চোখ গ্রেল তাই কিব! গে, মন গেল তাই কিব 



ভ্রজ-লীলা। ... ... ১৯৯, 
হল, ডি কুল মাঁন না হয় সব গেল, পীঁখী তায় আমার কি 

এল গেল শ্তাম থাকিলে আমি থাকি (আমি আর কিছুন। চাইরে 
পাী, শ্তাম থাক আর আমি থাকি )। 

ক পকহতপআিএ+ন পানী 

৩৫ 

ফুটি জলে, ফুটি জলদে, (এত) কাতরে কে ডাঁকরে | 

লোকে চাতক ব'লে বলে যারে, আলি ছি নাকি সেই 
পাখীরে। 

১। আছে মনোহর সরোবর কত, নদী নালা শত খত, 

কিছুই কি তোর নয় মনের মত, চেয়ে মেঘের পানে কীদ এত, 

তোর ব্যথা কে বুঝেরে (এমন ব্যথার ব্যথী কে আছেরে), 

( পাথী এসংদারে )। 

২ পাধী তোর দশ! আর অ।মার দশা, এক বিনে আর 

নাই ভরসা, (আর) কেউ বুঝেনা গ্রাণের পিপাসা, প্রেম রদের, 

আকর, গ্রাম জলধর, পথ চেয়ে তার থাকিরে। 

৩। পাখী আয়ন। তোরে ধরে ধরে, সেই দেশে যাই 

উড়ে উড়ে, মনের মানুষ ঘষে দেশে ফিরে, কেন' ঘরের দাসী 

প্রাণে মেরে, বিদেশে প্রেম বিলায়রে (গিয়ে মধুপুরে) জোরে 

জে'নে আসি) 

৪ | রা অন্ত জনের আছে অন্ত, আমার নই আর কৃ 

ভিপ্ন, ষে দ্িক্ষে চাই সেই দিক শূন্য, হ'ল কত জনতার প্রেমে 

ধৃগ্ঠ, মে পুণ্য কৈ আমার রে (কিসে পাব তারে)। 

০ 



১৪ ব্রজ-লীল। 

৩৬ 

কার উপরে মান কর্িব। 

আমার প্রাণে যারে চায়, তোদের কথায়, তারে ক্ষেমনে 

ভুলিয়ে রব। 

১। কাদায় সেআমায় সে কাদার, তাহে তোদের কি 

আসে যাঁয়। যা! বলতে হয় বল আমায়, তার নিন্দা না স'ব, 

যদি কেঁদে কেঁদে তার দেখা পাওয়1 যার, তবে কেন ন! কাদিব। 

২। তোমার। যারে বল কাণ, আমার কাছে সে চাদের 

আলো, এঁ রূপে যাঁর মন মজে তার, কপাল বড় ভাল; আমার 

কুল শীল মান গেল গেল, তবু নি তার চরণ পাব। 

৩। তোমরা যারে নিঠুর বল, দে যে আমার দয়াল বড়, 
তা নইলে কি এত ভাল, বাসে প্রাণ কেশব; নইলে আমাতে কি 

হয় সম্্রব, কোন গুণে তার দাসী হব। 

৪। নে যদি গো পর হম আমার, এজগতে বান্ধব কে 

আর, তবে, তার ৫ম পাথারে দিতে সাতার, কেন ভয় করিব; 

নহয় তোরা সবে গ্রাথ লিয়ে সার; আম একবার ডুবে 

দেখিব। 

উপজ। 

(কারে ভূলিব, তারে ভুলিলে কারে নিয়ে রব; নেকি 

আমার ভুলিবার ধন)। 

ধন পরিজন, বসন ভূষণ, কতই রতন আছে; এনব কিছু 
কিছু নয়, বদি গে। নারয়, কালিমা রতন কাছে। ( এমন দেখি 

নাই, আমার কালিগ়ার মতন, ভূবন মোহন রূপ দেখি নাই )। 



ব্রজ-লীল1 | ১৪১ 
কুহ্ছমের হাঁপি, শরতের শশী, হাসিতে দেখেছি কত $ কারো 

হাসি নয়, এত মধুময়, কালিয়া হাসির মত। ্ 
 ব্বসে গরগর, রসিয়। নাগর, রসের মুরতি খানি; হাসিতে 

কীদিতে, কত রম ঝরে, আপনি রসের খনি । | 

তার, মুরলীর গানে, তেরছ নয়নে, কি জানি রেখেছে ৭; 

যেখানে সেখানে, যাহারে সন্ধানে, তাহারে করে গো খুন। 

(কেন ন। কাদিব, যদি কেঁদে কেদে তার দেখা পাওয়া যাস, 

ফেন না কাদিব)। 

তারে যে ব! চাঁয়, কথায় কথায়, তারে মে কত কাদায় 

গো; আগে দুরে দুরে থেকে, পরখিয়ে দেখে, তবুকি তাহারে 
চা গো। 

(যদি তেমন দেখে, হাতে চোখ মুছে আর তারে ডাকে) 

তবে দয়/ময়, হইয়ে সদয়, তারে, আপন করিয়ে লয় গো? 

কালিয়। পীরীতি, কালিয়া ভকতি, যার তার হবাঁর নয় গে! । 

(আমি কুল দিয়েসই কি করিব, যদি গোকুল চাদে ন। 

গাইব) ৃ | 

যত জাতি মান কুল, সব মনের ভুলঃ হরি সে সবাঁর মুল 

গো॥ তার নাই কুলাকুল, (কিছু চায় না, কিছু চায় না, কিছু 

চায় না; কিছু চায় না হরি, কেবল মন চায় আমার বংশীধারী)। 

সেই মে পায় কুল, শ্তাম কুলে যার কুল গো। 

আমার কুল শীল মান গেল গেল, তবু নি. তার চরণ পাবৰ। 



১৪২... ব্রজ-লীলা। 

মর ৩৭ ৪ 

ওমা নন্দরাণী, তোর নীলমণির জন্য কি গোকুল ছাঁড়িব। 
সে ষ! মনে লন্ন তাই করে, কিছুই কওন! তারে, (এমন 

দেখিনে আর জগৎ জুড়ে, মা তোর কাঁনাইর মতন ) মা! 

গো সেকি তোর এতই আছু,রে )) মা! তোর ভরে ভরে, আর 

কত সব (কিছুই কনা তারে। 

রাধা। মাগো ভাণ্ড ভর! ননী ছিকাক্প তোলা থাকে,কি জানি 

কৈথেকে কেমন ক+রে দেখে, (যখন) ঘরে কেউনা থাক্ষে, ঢুকে 

সেই ফাকে, যত খার আর যত্ত ছড়াইয়ে রাখে; যদি কেউবা! কখন 

দেবে, তাড়া দেয় ম। তাঁকে, করে ভাগ ভেঙ্গে কত উপজ্রব। 

নন্দরাণী। রাধে, সাত নয় পাচ নয় আমার একা নীলমণি, 

এক মুখে কত খাবে ক্ষীর ননী, (তাকি জানন| জাননা, আমার 

গোপাল যে কি সাধনের ধন, কত আরাধনা ক'রে, পু*জে 

মহেশ্বরে, গোপাল ধনে কোলে পেয়েছি); (আমার আর ষে 

লক্ষ্য নাই গে। রাধে, অ।মায় ম। বলে প্রাণ শীতল করে ), ঘরে 

কত আছে, তবু তোদের কাছে, কেন গিয়ে ধাচে, কিছুই ন। 

জানি; খাহ'ক অবোধ বাছ। ধনে, মারিসনে ধন্সিসনে, (তারে 

ক্ষটু কযা বলিমনে গো!) তোদের ননীর কড়ি গণে সকল দিব। 
রাধ। মাগো, ননীর ক্ষতি বরং কড়ি দিলে সারে, আর যত 

করে কি কব তোমারে, আমরা থাকি ঘরে, সেযায় বনাস্তরে, 

রাধ। রাধা বলে বাশরী ফুকারে? তার সে মুরূণী স্বরে, কেউন। 

বইতে পারে (বাঁশী বাজান কত ভঙ্গি করে, শুনে যমুনার জল 

উঞ্জান ধরে ), বল ম1 আমর! কেমন ঝরে কুল রাখিব (কিছুই 
কওন। তারে )। 



ব্রজ-লীল! | ১৪৩ 

মন্দরাণী| রাধে, বাশী বাজায় কানাই বলে দাদ। দাদা, 
তুমি শুন্লে শুন্তে পার রাধা রাধা, (যখন তাঁর বলাই দাদ! 

দুরে থকে, দাদ! দ|দ। বলে ডাকে) না হয় মেনে নিলেম 

বলে বরং রাধ।, গুকজনেয় নাম নিতে কি বা বাঁধা; মিছে সাদ! 

মলে কাপ, লাগাও কেন রাধা, কি সেবিনাদোষে তারে বাধা 

দিব (বাণী বাজাইতে )। 

রাধা। মাগো, একটা ছুটী নয় কি কব তোমারে, মোদের সনে 
কানাই যত কাণ্ড করে, আমবা যাই ও পারে, দধি বেঁচিবারে, 

পার ঘাটে থেকে মে পাটুনীর কাজ করে, ভাঙ্গা নায়ে ভর! 
ভ'রে, ডূবায় মে সাঁতারে, (ভয়ে আমর! কাদি উচ্চৈঃস্বের, 

দেখে কানাই রঙ্গ করে), শেষ কি কানাইর হাতে গড়ে 
গাণ হারাৰ (কিছুই কগনা তারে )। 

নন্দরাণী। রাধে, কত ঘাট কত নেয়ে মাঝি আছে,তবু কেনএ 

সবে যা কাঁনাইর কাছে, একা তারে দোষ মিছে, তোদের 

ইচ্ছ। আছে, নইলে কেন এত লেগেছ তার পাছে, কেন ভাল 

ডিগগ। থুঃয়ে, উঠ ভাঙ্গ। নায়ে,তারে কি দোষ দেখাইয়ে মন্দ কব। 

রাধা । মাগো, আর একদিনের কথা কই'তে নাহিসরে, 

নাইতে গেলেম সবে বসন বে'খে পারে, কানাই চক্রকগকে' সে 

সব নিয়ে হরে, কদম গাছে চড়ে, কতই ব্যাঞ্গ করে, আমরা 

দড়ায়ে জোড় ক'রে, (কত) বিনয় করি তারে, তবে বসন দিল 

পেড়ে তোর কেশব (কিছুই কওনা তারে )। 

নন্দবাণী। রাধে, আই মবি ছিছি ইফি লাঁজের কথা, মুখে 

তুলে তাই আবার বলতে আলি হেথা, কুলবধূু হয়ে, লাঁজের 

ম(থ| খেয়ে, কুলে বসন থু, কেবা নায় বল কোথা, ভাগ্যে 



১৪৪ ব্রজ-লীল]1। 

কানাই রাখল তু'লে, ভয়ে দিল ফেলে, (কানাই শিশুমতি 
দুধের ছেলে ), (বসন অন্তে পেলে কি যে হ'ত, তোদের জাতি 

কুলমান কইবা রইত), থাক্ রাই জটিলারে পেলে ধলে দিব 

(তোদের ঘটার কথা )। 

রাধা। মাগে।, গায়ে পড়ি হাতে ধরি এতবার,তে।মার কাছে 

কয়ে একে হ'ল আর, থাক কানাইর সাজ, মোদের বাঁচা 

তার, যাহ”ক কারে কিছু ব'গ না গো আর, মা! তোর কানাই 

যেন যায় (নিতি নিতি মোদের পাড়াক্ম ), (তবু জটিলারে 
বলিসনে গো ), কে কি বলবে তায়, মাসে যত থে'তে চায় 

থওয়াইব (মা তোর একা কানাই কত ব। খায়)। 

৩৮ 

কি বাজিল কি বাজিল, গ্রাণ নিল গ্রাণ নিল সই। 

(কি বাজিল গে, কে বাজা*ল, কি বাজিল গো, ওগে। 

সখি 1), যমুনা পুলিনে কিম্বা বিপিনে কি বাজে অই। 

( এমন শুনি নাই, অপূর্ব ধ্বনী, এমন শুনি নাই, শুনি 

নাই )। | নি 

_ ক্কাণের ভিতর দিয়া, যরমে পশিল গিয়া, শুনিয়| ন। হিয়া 

বহে থির? মুখেতে সুধার ধার, অন্তরে ক্ষরের ধার, হৃদয় করিল 

ছুই চিড়। এ 
রিষামুতে মাখাম।খি, এমন আর শুনিনাই সথি! একাধায়ে 

বিপরীত গুণ) কখনোব। গঙ্গ। জল, কভু সে বাড়বানল, যে 

বাঁচা» সেই করে খুন। 



ব্রজ-লীল! | ১৪৫ 

হেন ধ্বনি করে যেই, কতইন! রসিক সেই, কেমনে পাইব 

তাঁর দেখা; এই ফি সেই কালিয়া শ্তাম, ঝলেছিলি যার নাম, 

চিত্র পটে দেখা,য়ে বিশাখা । 

তাঁন। হ'লে হেন রব, অন্তে করা অসম্ভব, কুলের গৌরব 

গেল সই; কি করিবে লোক লাছে, চল যাই মই যথ! বাজে, 

বচি মরি দেখে তারে লই । 

আর কিছু না চাই বিশাখ!, কেবল চোখের দেখা, দেখিয়ে 

আদিৰ সখি ফিরে; অঙ্গুলি হেলায়ে তুমি, দেখাইও দেখিৰ 

আমি, সে ঘেন তা জানিতে ন পারে 

( তখন বিশাখা বলে, বড় অমস্তব কথা কহিপি রাধে, বড় 

অসম্ভব কথ। )। 

রাধে, বারেক হেরিলে তারে, বাহুরি অ(সিবি ঘরে, হেন 

আশা না করিও মনে তারে যে দেখিল একবার, কুল মান 

সব গেল তার, দাসী হয়ে থাকে সে চরণে । 

(এমন দেখ নাই, দেখ নাই রাঁধে, এমন অপন্ধপ রগ, 

, কথন দেখ নাই, দেখ নাই রাধে )। 

বড়, অপরূপ সে গ্তামরূপ, অধর ধার কূপ, নয়নের কোণে 

আছে কাম; ভ্রধুগ ইন্দ্রের ধনু, প্রেমরণে মাথ! তনু, হুদি পদ্ম 

শাস্তি সুখ ধাম। 

কেযুর কুন বালা, অলকা মালতীমাল1, কাঁলরূগ আলো! 

করে আছেঃ চরণ সরোজভে'বে, মধুকর মধু লো, ঘুরিছে 

ফিরিছে পাছে পাছে। 
| 

দিঘল কুঞ্চিত কেশ, বিশাল নিতম্ব দেশ, মধা দেশ না৷ 

দেখায় চোখে) পরিধ]ুন পীতবাস, কত চন্ত্র পরকাশ, আকাশ 

ছাড়িন্ধে পদনখে | ৯১৩ 
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মস্তকে মোহন চুড়।, কটিতে কিছ্ছিনী বেড়া, সপুর বাঁছিছে 

রাঙ্গা পায়) অধরে মধুর হাসি, করেতে মোহন বাঁশী, এ শুন 
কেমন বাজায় । 

(কোথা যাবি গো, কেন যাবি, কুল হারতে, মান হার1”তে)। 

রাধে, ঘরে গুরুজন ভয়, সে দিকে চাঁহিতে হয়, কেন খোয়া" 

ইবি নিজ মান; এমনি রমণীকুল, পলকে যায় জাতি কুল, 

তিলেক নহিলে সাবধান । 

(শুনে রাধা! বলে, ইকি কহিলিগো ও বিশাখে, ইকি 

ন্ুখবব দিলি গো )। 

বিশাখে তুই কি কহিলি, মরে ছিলেম বাচাইলি, পুরস্কার 
কিবা! দিব সই? দয়া! ক'রে গুণ[নিধি, দাদী বলে রাখে যদি, 

আম! হেন ভাগ্যবতী কৈ। 

করি জনম মফল জ্ঞান, এদেহু এমন প্রাণ, লাগে বদি তার 

ফোন কাজে ঃ (আমার) ধন্শ অর্থ মোক্ষকাম, সকলই সেই 

ধন শ্টাম, প্রাণারাম শ্রীপদ পন্কজে। 

কেন সথি কর ভুল, কিসের জাতি কিসের কুল, অন্কুল না 

হলে কানাই ; ঘারে বিনে যায় প্রাণ, ভারে দেখতে অপমান, 

এমান বরাখিয়ে কাজ নাই। 

(তখন বিশাখা কয়, ওগো বাধে গো ওগো রাধে, কেন 

উত্তল। হুলি, কাল। কাল। বলে উত্তলা হলি )। 

বলি খাক থাক, বাধে থাকথাক, ছুদিল চা'র দিন সয়ে 

থাক) সে রসিয়। তোর, করিবে খবর, আগে রাই, গুমর করি- 

সনে ফাঁক । 



ব্রজ-লীল]। ১৪৭ 

(তুই আমাদের কম কি রাধে, কুলে শীলে মানে, বূপে 
কিন্বা গুণে, তুই আমাদের কমকিরাধে)। (কেন অধ্নি 

ফাবি, তোরে সে'পে ভ'জে না নিলে কেন অম্নি যাবি )। 

অতঃপর একদিন, যেন অতি দীন হীন, কাঁঙ্গালের 

মত গ্তামরায়, কদম্বে হেলান দিয়ে, প্ররাধারূপ স্সুরিয়ে, 

নয়নের জলে ভেসেযায়। | 

হেন কালে বড়াই এসে, হাপসিয়ে মধুব ভাষে, বলে হেখ! 

কি করছে ঠ্তাম; যে তব রকম দেখি, "সন্ন্যাসী হইবে নাকি, 

বসিয়ে জপিছ কার নাম। 

কানাই বলে ভাগ্যগুণে, দেখাহল তোমাঁসমে, বড়াই গে! 

তোর ধরি ছুটি পায়; যদি মোর ভাল চাহ, রাধারে আনিয়ে 

দেহ, নতৃব। এখনই প্রাণ যায়। 

বড়াই বলে ছি ছি হেন, পায়ে ধরাধরি কেন, অসম্ভব সন্তব 

কি হয়; বাঁমন হইয়ে টা, অন্ধ হয়ে চক্ষু দান, চাহিলে তা 

মিলিবায় নয়। | 

কনক বরণী রাধে, মুখ ছাদে নিঁদে টাদে, ফী কাদে বেণী 

দ্ররশনে? তুমি কাল রঙ্গে মাখ!, অন্গখথানি তিন বাঁকা, সোজা 

থাক পাচনি ঠেকাঁনে। 

রাধার যুগল আখি, কুরঙ্ষে দিয়েছে ফাকি, তেরা আখি 

সম্বল তোমার; (তাঁর) নীলাম্বরী অহ জোড়া, তুমি পর 

গীত ধরা, আজান লম্বিত পরিসর । 

গুণে মানে গৌরবিনী, ঠাকুরাণী বিনোদিনী, তুমি বনে 
ধেকুর রাখাল; মেকেন তোমারে চাবে, কে হেন তাহারে 

কবে, দোঁছে ভেদ আকাশ পাতাল। 
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একে সে রাজার বেঈ, সাঁপিনী বািনী ছটা, শ্বাশুরী মনদী 

তাহে ঘরে; পে ঘরে প্রেমের চাল, কে দিবে কারছাড 

কপাল, চন্দ সুর্য সরে যায় ডরে। 

কানাই বলে বড়াই আর, নাহি কিছু বলিবার, বাচিবার 

করহ উপায়; কান্রে বেহাল দেখি, বড়াই হুইয়ে ছুঃখী, 
উত্তরিল রাধিকা যথায়। 

বড়াই বলে ও ক্াধিক1, কিক্ষণে দিয়েছ দেখা, বাক] প্তাম 

নন্দের ছাওয়ালে; দেখি, পাগলের উপক্রম, নাই আহার নাই 

ঘুম, কাদে আর রাধা রাধা বলে। 

তুমি গ্রেম বিতরিয়], ষদি না বাচাবে গিয়।, তাহ'লে যাইবে 

তাঁর প্রাণ; রাধ। বলে সর্ সর্, কঁকাণী ভাঙগিব তোর, বুড়া 

হলি খোয়াইতে মান। 

আর যদি কিছু কবি, ছু কথ! শুনিয়ে ধাবি, এখনই ভাকিব 
আয়ানেরে ; বড়াই বলে বিনোদিনী, আমি তোঁর কি নাজানি। 

এত কণ। কোন অহ্ম্কারে। যাহারে ভঙ্জিতে কই, তারে ন! 

চিনিলি তুই, সাধা লগ্মী ঠেলে দিলি পায়; গোলোক বিহারী 
যেই, নন্দ সত হ'ল সেই, ব্রহ্ম! বিষণ তাহারে না পায়। 

হেন পুর্ণ ভগবান, বাহার পীরীতি চায়েন, তার সম ভাগ্য- 

বন্তী নাই; সাধন ভঙ্গন বিনে, পেয়েছিলি মেই ধনে, অভিমানে 

হাঁরাইলি রাই। 

তখন হাপিয়| রাধিকা কয়, আয় আমার কাছে আয়, পরি- 

হস করিয়েছি তোরে; বড়াই তুমি জান নাকি, আমি থে 

পিঞ্জরের পাখী, কেমনে ভেটিতে যাব তারে। 

বড়াই বলে পথে এস, এগুয়ে নিকটে ঝস, আম তার 
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করিব সন্ধান; আমর গোয়ালা জাতি, বিকি কিনি করি 

নিতি, মথুরার লইব যোগান । 

আসিতে য।ইতে পথে, দেখ! হবে কানু সাথে, জানিতে 

নারিবে অন্ত জন; সহজে হইবে কাজ, পাইবে সে রসরাজ, 

এক মনে ভাব সে চরণ | 

এত বলি বড়াই গিয়ে, নন্দ ঘোযষে ঝলে কয়ে, গোী লয়ে 

ঘোগ!নেতে যায়; বাঁধা কানু ছুই জনে, মিণাইল শুভক্ষণে, 

থেয়া ঘাটে মথুবার নায়। 

বেবহার জাগে মনে, সে মিলে তাহার মনে, অগ্ভ্বা এ 

বিধির লিখন; হরি হি বল ভাই, আনন্দের (আর) সীন। 

নাই, রাধাশ্(মে হইল মিলন। 

৩৯ 

(কেবল) হারে দেখিবারে এসেছিবে বাপ (গ্রভাসেল 

কুলে), গুরে যাদুমণি | 

( এতক্গএ কোথা ছিলিরে বাপ (অদেখা হয়ে), একবার 

মা মা বলে, আয়রে কোলে দেখিরে টাদ মুখখানি । 

( এবেশ কে করেছে, সাধের গোপাল বেশ কে কেড়ে 

নিয়েছে) | 

৯। চুড় ফেলে মাথে কে দিয়েছে পাগ, আমার ধন নিয়ে 

এত কার সোহ।গ, ফেলে পীতধরা, দিল জামা জোড়, কৈ গে 

পাচুনি;। আহারে গোগাল, এমন বেহাল, করেছে বাপ তোরে 

কোন পাষাণী। 
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( কেন শুকা+য়ে গিছে, না খেয়ে না খে,য়ে, চাদ মুখখানি 

শুকা'য়ে গিছে; হেখ। মাখন ছানা মিলে নাকি বাপ)। 

২1) (এই না) অঞ্চলে বাধিয়ে এনেছি ক্সীর সর, ধর নে 

জলধর আগে তাই ধর, না খেয়ে শুকা'য়ে গিছে চন্ত্রাধর, 

আহারে' মোর বাছনি। আগে কিছু খাও, পাছে কথা কও, 

কোলে ব'সে জুড়াও মা ছুঃখিনী। 
কৃষ্ণ । (অ|র কেদন। মা, এই যে আমি এসেছি গো)। 

৩। (আর) কেঁদন| কেদনা সহন ন! ধায়, মাতুই অপনি 

কেদে কদ(ণি আমায়, ক্ষুধায় মরি জ'লে, দেমা মুখে তুলে 

শির সর নবনী। পরায়ে দে ধর1, পর1,য়ে দে চূড়া, নয়ন মুছে 

কোলে কর জননী (এই না আমি তোমারই নীলমখি)। 

(কানাই মনে কিআছে, বত ব্রজের রাখাল কেদে বলে, 

কানাই মনে কি আছে )। 

বাখালগণ। 

৪। কানাই, মনে কি গড়ে সেই ব্রজের ধুগ খেলা, শ্রীদাম 

স্থন্লাদি রাখালের খেলা, একবার কাধে করা, আবার কাধে 

চড়|, ধবলী আর কবণী; 

(কানাই) যাবি বলে আলি, আর বাকৈ গেপি, এত 

ভালবেসে মার না দেখ! দিলি, তুই বিনে যে কানাই, আমাদের 

কেট নাই, জানতো তা সকলই; কাদ[লি কীদালি, যাহ্য় তা 

করিণি, এখন একবর কাছে আল নীলমণি, ( আমরা জুড়াই 

রে ভা, অ[মরা তেমনি ক+রে, গলা ধ'রে জুড়াইরে ভাই )। 
ক 

কুষ্খ। (আর কেদ না ভাই,.এই যে আমি তোদেরই 
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কানাই; শ্রীৰাম স্দাম দাম বন্গুদাম কেঁদ না! ভাই, ও ভাই 
সুবল মধুমঙ্গল আর কের না ভাই )। 

৫| তোদের মতন নাই ভাইয্সের মতন ভাই, পাষাণ 

হতে পাষাণ আমার মতন নাই, ছেড়ে এলেম ভাই, তবু ভূল 

নাই, বেমন ছিলে.তেমনই ; তোদের প্রেমধার, নহে শোধিবার, 

ভাঁই ব'লে ভাই আবার ডাকরে শুনি (বড় মিঠ। যে লাগে, 

হারেরেরে রব তোদের মুখে ভই মিঠা যে লাগে )। 

(কেঁদে রাধ।! বলে, থেকে অন্ত দিকে, ডেকে ডেকে, 

একবার দাসীর কাছে এসহে নাথ )। 

রাধা । 

৬। (বন্ধে!) ক্ষতি কি পেয়েছ না হয় রা্ররাঁণী, তা বলে 

কিফে'লে দিবে কাঙ্গালিনী, টাদের কি থাকে না শত কুমু- 

'দিনী, প্রেমপিপাসিনী ; সেতে। মমানে সবায়, গীরীতি বিলায়, 

এমন কেব। কাদায় কার রমণী ( বন্ধো তোমার মতন )। 

৭| (বন্ধো) অন্তরে জপণিছে অন্ত অনল, শীতল পরশে 

করহে শীতল, কলসে কলমে নম্ননের জল, রে'খেছি আনি) 

তাঁহে চরণ ধুঃয়ে, হৃদয়ে বসিয়ে, জুড়াগুহে আসিয়ে হৃদয়মণি | 

কৃষচ। (বাধে ক্ষমা করগো, এই যে জামি এসেছি গো, 

দেখ তোর গ্রেমের কাঙ্গাল, কেদে ধেহাল; রাধে তুই খিনে 

আর, কেউ নাই আমার )। 

৮। (রাধে) গ্রভাস যক্ত মাত্র করেছি এক ছল, তোমা 

দরশন উদ্দে্ট কেবল (নইলে আমার কিসের বা যেগ'কিমের 

যজ্ঞ), আমার যত ধন, আমার যত কন্ম, (তে।মার) চরণ 

দুখানি) আর বাকি নঃই, এস তবে রাই, দোহে দোহ খিশে 
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যাই এখনই । (রাধে ঢের হয়েছে, €প্রমের লীলা, প্রেমের 

খেলা )। 

(ইকি হলরে, কিশোর কিশোরী মিশিয়ে গেল, শ্যমাঞ্গে 

ফ্ম্!র্গ মিশিয়ে গেল, দেখতে দেখতে )। 

যেন বর্ষার কালে, জলদের কোলে, 

হাসিয়ে চপলা হুকা'ল। 

অম্নি, শত শত মুখে। . কত শত সুখে, 

হরি হরি ধ্বনি উঠিপ। 

গেন, ল্গলীল গগনে, ৃ হশিত খদনে, 

শারদ চন্দ্রমা ডুবিল 

অম্নি, শত শত মুখে, কত শত সে, 

হরি হবি ধ্বনি উঠিল। 

যেন অমাঁতি পি । যে গে, কিজানি ক রাগে, 

বাভ মুখে রনি পশিল, 

অন্নি, শভ পভ সুখে, কত শত সুখে, 

ভরি হরি ধননি ঈউঠিল। 

নেন, নীলাম্ক সলিলে, বাড়বানল জলে, 

জণো মিশে আনার নিভিল ; 

আঅন্নি শত শত মুখে, ক শন সুখে, 

ভরি হরি ধ্বনি উঠিল 



চতুর্থ তরল্গ। 

শ্যামাসংকীর্তন । 

৯ 

তুই কিগো কালী প্রসন্ন হয়ে, বনমাপী বেশ খু”য়ে হেথ! 
আ[ঃলি। : 

এত কাল ধরিয়ে, ন্ুকাঃয়ে থাকিয়ে, এখন দে'ধে দেখা 

দিয়ে পিয়াস! বাড়ালি। 

১। কোথ দে তোমার গোচারণ বেশ, এলিয়ে দিয়েছ 

মাথার দীঘল কেশ, কোথা সে পাচনি, কোথা ক্ষীর ননী, কোথা! 

লীলাভূমি গোপ গে।গীর দেশ; নুকায়েছ ধরা, নুকায়েছ বাশী, 

আখির দোষে ধরা পড়িয়াছ আপি, যেরূপে দাও দেখা মেরূপ 

ভালবামি, (আমি ) ভালবাসি তোমার বিভূতি সকলই। 

২। (তোঁমার ) এই রসে ডু'বে আছে কালি-দস, সদাই 
গ্রসন্ন গ্রেমেতে উল্লাস, রাজেন্জর নরেন্দ্র আদি কত দাস, ও পদ 

কমলে সদা করে আশ $ তোমার করুণা তোমার মিলনে, কত 

জনে মনে শখ ভাগা মানে, (একবার) করুণ নম্বনে, চাহ মুখ 

পানে, (আমার ) হৃষিত পরাণে দেহ সুধা ঢালি। 

২ 
মা তোর এই মুখ খানি, সে দিন নাকিগো মা, বাশী বাজ! 

ইয়ে দেখা+য়েছিলে। 
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দ্বেধি তেমন অঙ্গের গড়ন, তেমন অঙ্গের বরণ, তেমন 

মোহন রূপে ভূবন, যাঁয়গে। ভূলে । 

( ম। তুই এ কোন বেশে আবার আ+লিগো )। 

১। তুই ন। বনমাণী ছিলি, মুগ্ডমাল৷ নিলি, বাঁশী নক, 

ইপি, অসি কোথা! পা”লি, চুড় নামাইলি, বেণী এলাইলি, পীত- 
বাস ছাড়িলি, দ্বিগ বান পরিলি; কই সে নুপুর খুলে খু'লি, 

পায়ে জব! দিলি, ধ্বঅবভ্রান্কুশ ঢাকিলি বিল্বদলে । 

(মা তুই এ কোন্ বেশে আবার আ'লিগে )। 

২। কৈসে মন্দ মন্দ হাসি, বঙ্কিম চাহনি, এ যে অষ্টহাজি, 
তর্গি ত্রিনয়নী, কৈ সে রাধা রাণী, এ যষেশুলপাণি, কই সে সব 
সঙ্গিনী ( এষে) ডাকিনী যোগিনী, ঢেকে ভৃগুপদখানি, হলি 

পীনস্তনী, বদি সাজিলি জননী, কর মা কোলে। (দেতোর 

অসি ফে'লে)। 

৩ 

শ্যাম। মায়ের চরণ ধূলি, নিতে যদি পার একবার । 

রবেনা মনের আধার রে, দাস হয়েখাক পায় পড়ে তার। 

(থাকুনারে দাস পায় পড়ে তার)। 

১। সুখ ভরা ডাক মাঁয়ের মতন, বুক ভরা সুখ নাইরে 

এমন, মায়ের কোল যে শীতল কেমন; ছেলে নইলে কি জান্বি 

তার। 

২। যদ্দি মায়ের করুণা চাও, দূরে কেন সরে দাড়াও, 

কেঁদে আগে মাটি ভিজাও রে, ম! ব'লে যাও নিকটে তার (নু'টে 
লুটে )। 
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৩। রেখে দেতোর রূপের ডালা, খাল দোঁশাল! ঘড়ী 
মালা, মায়ের নাম কর জপের মালারে, (মালার সাধ থাকিলে) 

পারের বেল! নিবি কি আর (নামের মালা বিনে )। 

৪8 

(ওগে। পাগলী শ্তাম।) ম। তুই আমার, তোর দয়। আর 

কোন পরাণে ভূল্তে পারি । 

যথ। তথ! থাকি, তোরে সদা ডাকি, তোর লে'গে আখি, 

ঝরে খুরে মরি। 

১। মোর ক্ষুধা পেঃলে, তে।র ক্ষুধা হয়, কোথা হইতে এত, 

যোথাও সমুদ্রয়, যে সকলে মম গ্রীতি অতিশয়, তাই মুখে তুলে 

দাদগো; অলসে অবশ হইগে। বন, বুক পেতে দিয়ে করাও 

মা শয়ন, আমি ঘুমাই তুমি কর জাগরণ, আমারই কারণ এ 

জালা তোমারই। 

২। ( এখন) ছোট থাট নই হয়েছি ডাগর, তবু আগের 

মত কত ন্নেহ চোর, তেখনি আদরে চুমিয়ে অধর, কোলে ক'রে 

স্বর্থী হঙ্গো। তোমার কোমল কর পরশনে, তোমার শীতল 

অমিয় ব্চনে, তোমার রাতুল চরণ পেবনে, এ জীবন মম ধন্য 

মনে করি। 

৩। (আমি) আগে ছিলেম ভাল পাগল করুলি তুই, 

পাগ্লী মায়ের দোষে পাগল হলেম মুই, কি জানি কিকরি 

কখন বাকি কই, আমি আর আমাহে নইগো; শত দোষে 

দোধী আছি ম। তোর কাছে, (আম|র) ধরা ধর্ম জ্ঞান পাপ 
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পুণ্য মিছে, ভাল মন্দ বিচার সকল আমার গিছে, কেবল মাত্র 

"াছে ভরসা তোমারই । (তুমি যা কর শক্করী)। 

৫ 

মা! তোমায় দীন দয়!ময়ী বল্ব কি গুণে | 

যদি মুখ তুলে চাইলিনেগো মা সম্ত।নের পানে। 

৯। ভবভয়ে হয়ে ভীত, মা মা বলে ডাকি কত, তুমি মা 
হ'য়ে বিমাতার মত, শুন ন| কাণে। 

২। মা? তোমার সুপুত্র বার, শ্বগুণে পবিত্র তারা, এই 
নিগুণ কুপুত্রে তারা রেখে! চরণে। 

৬ 

ওগো পাগলী শ্যামা, তু যদি মা, ক্ষমা ক'রে না লইবি। 
তবে কার. ক্ষাছে আর যাব, কার মুখ পানে চাব, ( আমার 

মনের বাগ! কঁরে কব মা), কার মাকে মা ডাকিব তাই বণিৰি 

(যদি তুই না চাঃবি)। 
১ - মাগো! আপন ছেলে যদি ধূলাকাদায় থাকে, মা'র মতন 

মা হ'লে ধুয়ে লয় মা তাকে, গায়ে ময়ল! দে'খে, দূরে ফেলে 

রাখে, মায়াশৃস্ত এমন, কার মা কোথা থাকে; কেবল আগন! 

গা বাচাঃয়ে, আমার ধুলায় খুয়ে, তুই কিহাত পাঁধুঃয়ে গিয়ে 

থাটে শবি( আমায় ধুলায় থুয়ে ) (আমায় ল। চুইবি) 

২) মাগো, মায়ের কাছে ছেলে হাজার দোষ করে, তা! 

বলে কি তারে আছাড়িয়ে মালে, ভাল পথ ছে'ড়ে, কুপথ যদি, 
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ধরে, (যেন) সে পথেনাযার খলে ফিরায় তারে; লোক্ষে 

'অ[পন। পাগলবান্ধে, পরের পাগল নিন্দে, তুই কি আমায় ফে'লে 

ফান্দে, লোক হাসাবি (মা তোর দয়াময়ী নাম ড্রবাবি )। 

৩। মাগো, এক মায়ের ঘরে দশছেলেই থাকে, সবেন! 

স্বভাবে সমান হয়ে থাকে, তবু মায়ের চোখে, সবায় নমান দেখে, 

ধরং মনের টান থাকে মন্দের দিকে, না ভয় ভাল ভাল দেখে, 

রাখ নিয়ে তোর বুকে (হবে যাঁর ভাগো মা যেমন থাকে) 

(আমার তেমন কপাল হন্বে কৈ গেকে, মা তোর রব বুকে ), 

তবু এদিকে ০ একখার ফিরে চাবি (নাকি মেরে ফেল্বি)। 

প 

তবে আমি যাই গো মা। 

আর দেখা হ্য় বা ন। হয়, দাড়া মা দে'খে লই শ্যামা । 

১। মাগি, বিদায়দে তোর কুসম্তানে, আর যেন কিরে 

আপিনে, আর যেন মা মুশ দেখাইনে, তোমারে শ্যামা; যা 

করেছি না করেছি মা, সে কথা মনে রেখোনা | 

২। মা হয়ে তুই ব| করিলি, আমার কাছে তার কিপালি, 

ছাইয়ে যেন জল ঢালিলি কিছুই হ'লনা; (মা তুই) যেধন 
আমায় দিয়েছিপি, আমি তা রাখূতে পেলেম না। 

১। মাগো, তোমার কোল দেবতার ভোগ্য, আমি নই 

মেকোলের যোগা, শ্রীপদ্দে স্থান পাগয়ার ভাগা, আমার নাহ 

গোমা, এই ভিক্ষা চাই তোর কাছে মা, শ্তামা নাম যেন 

ভূপি না। 
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৮ 

শ্রাম কি গে! আজ শ্তাম! হয়ে দাড়ালি মা আমার কাছে। 

আগে তো জানিনে এত, তোর যে আবার এরূপ আছে। 

১। তোর নটবর. বেশ হুঁকাইয়ে, দেখ! দিলি মেয়ে হয়ে, 

বরাঁভয় হুই হাতে নিয়ে, আলি মা কাছে, ছিলি কেমন হলি 

কেমন, দেখতে দেখতে মায়ের মতন, তুই যে মা সেই কাল- 

বরণ, চোখ দেখে চেনা গিয়াছে । 

২। ছুঃখ পেমে মা কাঁদালে পরে, মুখমু'ছে সাস্বনা করে, 

মা বিনে আর এসংসারে এমন কে আছে; তাই বুঝি তুই মায়ের 

ছলে, নিতে আ'লি কোলে তুইলে, এত দয়া ন1 থাকিলে, নাম 

কেন তোর মা হয়েছে |. 

2 

আমি কি পাগল হবরে। 

ম! ছেউরে, ছেলের মত কীাদব কত ধুলায় প'ড়ে। 

১। মা বদি রইত নিকটে, তবে কি এই দশ! ঘটে, 

পাষাণে আর মাথ! কুইটে, পাবকি তারে। 

২। মাবষেআমার ছিল কাছে, কপাল দোষে ছেড়ে গিছে, 

(পোড়া) প্রাণ কেন তার পাছে পাছে গ্েলিনে ছেড়ে (তুই 

কি স্থুখে আর রলি ঘরে)। 

৩। এমনি ভাবে হাজত খানান্স, কয়দিন আর পড়ে থাকা 

যায়, বারে পেলে পরাণ জুড়ার, কে মিলাদ তারে (আমার এমন 

বান্ধব কে আছেরে )। ৪. ০8: 
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১০ 

মাকি আমায় ছাড়িলি তবে। 

নইলে নয়নেয় জল, কেন না নিভে । 

১৯। আদর করে আগে লয়েছে যে কোলে, সেকোল 

হতে কেন আজ ফেলে দাও ঠেলে, আজ কেন স'রেযাও 

আমি কাছে গেলে, আজ কেন মুখ ফিরা৪, আমার মুখ 

দেখিলে, আজ কও না মা কথা, আমি মা ডাকিলে, কি জানি 

কপালে আর বা কত হবে। | 

২। ন। দিলি না দ্রিলি চাইনে মা তোর কোল, আপন 

কপাল মন্দ কারে দোষী বল, ওপদ যুগল দ্িবিকিন। বল, ভব 

পারের আমার এ তে] সম্বল, কুপাত্রই বল কুপুভ্ুই বল (বা হয় 

তা হয় বলগে! শ্তাম1), করিসনে মা তল পুত্রে শক্র ভেবে 

(দোহাই মা তোর শিবে)। 

৩। এত দিন মা আমায় বুকে বুকে রেখে, আজ কি 

আমার মরণ দেখবি আপন চোখে,সাধে কি পাষাণীর মেয়ে তোরে 

ডাকে, আমায় বিদায় দিয়ে থাকিস মা তুই সুখে, তোর মতন 

ম শ্তামা, ঘরে যার মাথাকে, তার ছেলে কি এমন কেঁদে 

বেড়ার ভবে। 
সেট 

টি, 

তুই ঘ্ধি পাষাণী হি, ম| ঝলে ডাকব না মা। 

যার যাবে প্রাণ ধলা কাঁদায়, তবু মা তোর কোল চাঁব না। 

১। তুই বদি না চাপ আমায়, আমি না হয় ভূল্ব তোমায়, 

শৈশবে যার মা খাবে যা. এতার কি দিন যায় না। ছুঃখে যদি 

বুক ফেটে যাও 1, ৮ কাছ মা আর কাদব ন|। 
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২। (মিছে) কাদলে কি হয় আচল ধরে, মাযদি ম। | 

নাঁ চার কিরে, বাচে বাচুক মরে মরুক, তবু সুধায় না; ম! 
বারে মার ন। করে, ঘে কেন ডুবে মরে না। 

৩।| মরি মরব ক্ষুধার জ্বালায়, থাকি থাকৃব গাছের তপায়, 

জ্বলি জল._ব বিষের জালার, (তবু) তোমায় বলব না; থে দেশে 

তোর বাতাস নাযার, (গিয়ে) সেই দেশে প্রাণ জুড়াব মা 

(যাই গে! শাম, সেই দেখে যাই, বিদায় দেমা)। 

টব 

(মাগোশ্তামা) কেমনে যাব তোর কাছে। তোরে মুখ 

দেখাবার মুখ কৈ আছে। 

১। সদ! ভয়ে থাকি জড়সর, (যেমন ) আগামী হাকিমের 

কাছে; আমি শত শত দোষের দোষী তাই মা, ভয় করি বা 

মার পাছে। 

২। সন্তাঁনে মায় মমতা, তোমার তা সকলই আছে; 

মায়ের প্রতি ভক্তি নতি, আমার সব মাটি হয়েছে। 

৩। তোর কাছে ঘন1তে পারি, হয়ে সেবল কৈ আছে; 

যদি তেমন করে গড়ে না লও, এযাত্রা মোর গেল মিছে । 

৪। যাবত ন। মা তেমন হব, তাবত নাযাব তোর কাছে; 

মা তুই সয়ে থাকিস্ মনে করিস কুষস্তান তোর মরে গিছে। 

উপজ। 

কেন কীদৃবি গো। ম।, কুসন্তানের লেগে কেন কাদবি গে] 

মায়ে বড় সাধ ক'রে, পুল্র বাঞ্কা করে (তাহে) সুপুভ্র যদি ন। 



| স্টামাসংকীর্ভন। ১৬১ 

১ল ) তবে ভেবে দেখ. মা চিত, কুপুত্র হইতে বং শলোপ বরং 
নাল | আমা হেন জন, শত অভাজন, থাকিলে কেবলই ছুঃখ ; 

খংশের তিলক, একটা বালক ধাঁচিলে মায়ের সুখ । কেন কীরৰি 

গো মাঃ কুসস্তানের লেগে কেন কীদবি গো, মা তুই সয়ে 

থাকিস, মনে করিস, কুসম্তান তোর মরে গিছে। 

১৩ 

সাধে কি আনন্দমস়ী নাম রেখেছি মা তোর শ্ামা। 

আনন্দ প্রতিম! ম1 তুই, তুই বিনে নাই তোর ভুলন!। 

১। তোর, নয়নে আনন্দ নাচে, বয়ানে আনন্দ ভাসে, 

দশনে আনন্দ হাসে, ওগ্ে মা গ্ভামা; চরণে আনন্দ লুটে, 

গমনে আনন্দ ছুটে, বচনে আনন্দ ফুটে, আনন্দ তোর গায় 

ধরে না। 

২। কত, আনন্দ তোরে ভাবিলে, আনন্দ তোরে ডাকিলে, 

আনন তোরে দেখিলে, কত পাই গো মা, আনন তোর নাম্ 

গুনিলে, আনন্দ তুই কাছে এলে, (গেলে) আনন্দময়ী মা”র 

কোলে, নিরানন্দ ঘুচে যায় ম1। 

১৪ 

অধম সন্তানে কি মা এত দিনে পড়েছে মনে। 

এ আশ না ছিল আমার, তুই চাবি আর নয়ন কোণে। 
১। আমি তোমার কে গো শামা, তোমার কাজ কৈকি 

করি মা, তবে যে কর করুণা, সে তোমার গুণে; মাম। বলে 
ন1 কাদলে মা, কে কারে দেয় কোলে টে'নে। 
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২। আমি মলে কি আসে যায়, বরং মা! তোর পরাণ, 

জুড়ায়, তবে আবার খজলি আমার, কেন জানিনে; যে 

আপদে এত জালায়, সেআপদ কেডেকে আনে। 

৩। তুই, পাষাণী পাষাণের মেয়ে, তাই থাকিস মা এত 

সয়ে, অন্তে হ'লে এমন ছেলে ফেলে দেয় বনে; শত জন্মের 

পুণ্য ফলে, তোর মতন ম পায় সন্তানে, | 












